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Para a implemen-
tação da usina de 
Itaipu, a empresa 

adquiriu uma área 
no Brasil e no 

Paraguai de mais de 
235.500 ha, que 
inclui 135 mil ha 

para o reservatório 
e mais de 100 mil ha 

de área seca para 
fins de conservação 

florestal.

Implantação da 
cortina florestal – 
início do projeto 

de reflorestamen-
to da margem 

esquerda do 
reservatório, com 

o plantio da 
primeira linha de 

árvores.

Entre 1979 e 1981, 
aproximadamente 

1,3 milhão de mudas 
foram plantadas.

Entre 1983 e 1986,
Itaipu implementou

um sistema agro-
florestal com agricul-
tores lindeiros. Nesse 

período, o plantio
de mudas foi de

12,2 milhões.

Durante os anos de 1986
até 1991, Itaipu estabele-

ceu contrato com empre-
sas especializadas para
realização dos plantios.

5,4 milhões de mudas 
foram plantadas.

A partir de 1996, a
Itaipu firmou parceria

com os municípios
lindeiros para a 

restauração florestal.

2014

Em 2014,
a Itaipu retoma a

contratação de 
empresas espe-

cializadas para o 
manejo e conser-
vação da faixa de 

proteção.

Em 2015 a Itaipu 
recebeu a 

certificação em 
Biodiversidade 

pelo Instituto 
Life. 

As áreas protegi-
das da Itaipu/ME 
foram reconheci-

das como zona 
núcleo da Reserva 

da Biosfera da 
Mata Atlântica 

(RBMA) pela 
Unesco – 

Programa Man 
and Biosphere 

É lançada a primeira 
Unidade de Gestão 
Descentralizada da 
Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica 
(RBMA Itaipu)
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Plantio de árvores na 
Itaipu desde a implantação 
da Cortina Florestal
(ano a ano e acumulado)

1 milhão

10 milhões

15 milhões

20 milhões

23 milhões

Estamos chegando a 24 milhões de árvores plantadas. 
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              dessa área correspondem 
às ações da Itaipu/ME na margem brasileira 
do reservatório.

28%

O Paraná é o estado
que mais contribuiu para
a restauração da mata atlântica
no Brasil. 

Mais de 75 mil hectares foram regenerados 
nos últimos 30 anos,
   e 

,

A Faixa de Proteção, Refúgios e Reservas com suas 
florestas fornecem inúmeros serviços ecossistêmicos:

•   a proteção das margens do 
reservatório contra a erosão e a 
sedimentação, contribuindo para a 
segurança hídrica;

•   a promoção do sequestro de 
carbono (CO2) da atmosfera pela 
biomassa florestal;

•   a conservação das espécies
constituindo-se um grande corredor
de biodiversidade.

Nesse
período não
houve plantio 
devido a restrições 
orçamentárias.

Existem mais de  100 mil hectares  de áreas protegidas ao longo do reservatório
da Itaipu no Brasil e Paraguai. São  7,1 hectares de floresta por kw instalado .
Toda essa área protegida contribui para a  segurança hídrica .

HISTÓRIA DA RESTAURAÇÃO FLORESTAL
EM NOSSAS ÁREAS PROTEGIDAS A nossa energia refloresta

o Brasil de hoje e de amanhã.
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A missão, anunciada, é composta por repre-
sentantes do Governo do Estado, de muni-
cípios paranaenses e do setor privado (que 
patrocinam a viagem) para Dubai entre os 
dias 10 e 16 de outubro — semana em que o 
Paraná é o protagonista do Pavilhão do Brasil 
na feira internacional Expo Dubai 2020.
A expectativa é compartilhar com o mundo 
todas as potencialidades do Paraná, colhen-
do resultados concretos de novas parcerias. 
Segundo o governador Carlos Massa Ratinho 
Junior, a meta é mostrar ao mundo que o Es-
tado é uma grande oportunidade de investi-
mentos porque tem infraestrutura, empresas 
inovadoras, bons índices econômicos e uma 
grande rede universitária de produção de co-
nhecimento.
“Vivemos um ano e meio de colapso da eco-
nomia no mundo todo, e agora todos estão se 
mexendo para que sua região possa voltar a 
crescer — e esse é nosso compromisso com 
o Paraná. Atraímos mais de R$ 86 bilhões de 
investimentos privados desde 2019 e a Expo 
Dubai é uma oportunidade para gerar novos 
empregos e divisas no Estado”, declarou o go-
vernador.
“Estamos buscando todas as oportunidades 
existentes dentro ou fora do Brasil para re-
tomar nossa economia de forma forte. E o 
Paraná vem crescendo muito na geração de 
empregos, graças a esse volume de empresas 
que vêm de fora”, acrescentou.
Da parte do Governo do Estado, uma das 
principais frentes de trabalho no período será 
apresentar os dois ativos de infraestrutura 
previstos para concessão em 2022. 

O primeiro deles é o pacote de rodovias, que 
engloba 3,3 mil quilômetros de estradas e pre-
vê investimentos de R$ 44 bilhões em obras. 
O outro ativo é a Nova Ferroeste, projeto de 
ferrovia que liga Maracaju (MS) ao Porto de 
Paranaguá – concessão de 60 anos que prevê 
investimento na ordem de R$ 33 bi.
Sandro Alex, secretário estadual de Infraes-
trutura e Logística, explica que a agenda da 
missão inclui encontros para apresentar os 
projetos a fundos de investimentos árabes, 
potenciais concorrentes nas concorrências.
“A entrada de um fundo de investimento nas 
disputas aumenta a concorrência — o que, no 
caso das rodovias, faz com que a disputa na 
Bolsa de Valores leve a uma menor tarifa para 
o usuário. Levaremos todas as informações 
para que eles possam participar desse leilão. 
Nosso compromisso na feira é muito focado 
nesses dois ativos”, afirmou.
Além da infraestrutura, outro foco estadual 
é o desenvolvimento sustentável — princi-
pal tema da exposição a ser apresentada no 
Pavilhão do Brasil. Para isso, paralelamente 
às agendas de negócios, o Paraná conhecerá 
iniciativas dos Emirados Árabes Unidos que 
possam inspirar novas ações no Estado.
Para Keli Guimarães, vice-presidente do Con-
selho Estadual de Desenvolvimento Econô-
mico e Social do Paraná (Cedes), a agenda 
inclui iniciativas ligadas à Organização Mun-
dial da Família (WFO). “Nossa expectativa é 
trazer referências e boas práticas de fora que 
tenham a ver com a Agenda 2030 e estejam 
alinhados com o que queremos para o Para-
ná”, afirmou.

TURISMO E MUNICÍPIOS
Também integram a comitiva representantes 
de oito municípios paranaenses, o que, se-
gundo o governador, ajudam a levar à Expo 
Dubai a oportunidade de atração turística. 
Para ele, a retomada econômica promete 
trazer uma expansão do turismo nas áreas de 
negócios, gastronomia e resorts.
“Todas as cidades que vão para Dubai têm 
uma vocação turística fantástica. O turismo 
movimenta muito dinheiro e gera muito em-
prego, e nós temos um potencial maravilho-
so. Com o controle da pandemia, nosso cres-
cimento está sendo retomado, e essa é uma 
oportunidade de apresentar o Paraná para o 
mundo nesse setor”, ressaltou Ratinho Junior.
Além disso, as comitivas municipais também 
têm agendas específicas para ampliar seus 
contatos em áreas estratégicas. É o caso de 
Maringá, cidade de referência nacional na 
exportação.
“É nesse ponto que vamos trabalhar para 
atrair investimentos. Estamos consolidando 
nosso aeroporto como um hub logístico de 
transporte de cargas, com uma ampliação 
que vai permitir voos internacionais. Assim, 
queremos aumentar nossa área de exporta-
ção não apenas no agronegócio, que já é mui-
to consolidado, mas no polo de moda, já que 
nossa indústria têxtil é muito forte”, explicou 
Ulisses Maia, prefeito do município.
Além de Maringá, prefeitos de: Ponta Grossa, 
Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Guarapuava, 
Londrina e Pato Branco foram convidados 
para participar do Paraná Business Experien-
ce  nos Emirados Árabes. 

PARANÁ BUSINESS EXPERIENCE 2021
Governador e prefeitos em Dubai

Foto: Rede social

O vice, Darci Piana (E), assume o Estado na ausência de Carlos Massa que chefia comitiva para Dubai com o Secreário Sandro Alex

Marcelo Belinatti - Londrina, Ulisses Maia - Maringá,  Robson Cantu - Pato Branco e Beto Lunitti - Toledo

DUBAI - para aqueles que acreditam que o "Paraíso" 
realmente existe, ele está bem no meio do deserto
DUBAI - para aqueles que acreditam que o "Paraíso" 
realmente existe, ele está bem no meio do deserto

Chico Brasileiro - Foz do Iguaçu, Elizabeth Schmidt - Ponta Grossa, Celso Góes - Guarapuava e Leonaldo Paranhos - Cascavel
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Marca histórica: ITAIPU
comemora plantio

A Itaipu Binacional completará, no segundo 
semestre de 2021, o plantio de 24 milhões de 
árvores em suas áreas protegidas na margem 
brasileira da hidrelétrica. A empresa, que já 
bateu vários recordes em produção de ener-
gia elétrica, celebra agora essa marca de res-
peito e cuidado com o meio ambiente, que a 
consolida como referência em programas de 
reflorestamento em todo o mundo. 
O trabalho da Itaipu na restauração de ecos-
sistemas começou antes mesmo que a pri-
meira turbina da usina começasse a gerar 
energia. Em 1979, com a criação das áreas 
protegidas, teve início a implantação da flo-
resta ciliar no entorno do reservatório e a 
criação dos refúgios biológicos. 
Foram quatro etapas distintas de trabalho. Na 
primeira, entre 1979 e 1981, foi feito o plan-
tio de uma linha de árvores chamada “Corti-
na Florestal”, na divisa entre a propriedade de 
Itaipu e as áreas lindeiras. Entre 1983 e 1986, 
os agricultores lindeiros começaram a par-

ticipar das ações de restauração no sistema 
agroflorestal.
O enriquecimento da vegetação introduzida 
na etapa anterior e o plantio de novas áreas 
por empresas especializadas e contratadas 
pela Itaipu, em especial na Faixa de Prote-
ção do reservatório, aconteceram de 1987 a 
1991. 
A quarta e última etapa do trabalho teve iní-
cio em 1996 e continua até os dias de hoje, 
com o trabalho de restauração sendo reali-
zado por meio de convênios de cooperação 
técnico-financeira com os municípios lindei-
ros e também por empresas especializadas. 
A expectativa é que a 24ª milionésima muda 
seja plantada no mês de novembro. 

PELA COMUNIDADE E PELA ENERGIA
Proteger o meio ambiente faz parte da mis-
são da Itaipu. A usina binacional visa contri-
buir para a segurança hídrica em suas duas 
margens, com foco na geração de energia, no 
desenvolvimento regional, na conservação da 
biodiversidade e no bem-estar social. 
Como na natureza todo processo é sistêmico, 
os resultados diretos da restauração incluem 
benefícios tanto para a comunidade como 
para a própria usina, como o controle de ero-
são marginal ao longo do reservatório. Outros 
benefícios são o sequestro de carbono pela 
biomassa e a formação de um corredor de 
biodiversidade que liga importantes unidades 
de conservação do bioma Mata Atlântica. 
A qualidade e beleza das florestas implanta-
das pela Itaipu, aliadas à boa qualidade da 
água do reservatório, permitem que este 
binômio floresta/água seja aproveitado de 
diversas formas pelas comunidades lindeiras, 

como nas praias artificiais, por meio da pes-
ca profissional e esportiva, captação de água 
para consumo humano e irrigação, entre ou-
tros.
Todo esse cuidado não passou despercebido 
por importantes instituições ambientais. Em 
2017, a Fundação SOS Mata Atlântica publi-
cou um estudo indicando que Itaipu é a prin-
cipal responsável pela regeneração de áreas 
florestais no Paraná. São quase 30% de recu-
peração do bioma observado no Estado nos 
últimos 30 anos.
Em 2019, as áreas protegidas da Itaipu foram 
reconhecidas como área núcleo da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica, dentro do pro-
grama “Homem e Biosfera”, da Organização 
das Nações Unidas. 

AÇÕES
A marca das 24 milhões de árvores planta-
das será comemorada ao longo dos próximos 
meses com uma série de atividades, como o 
lançamento de podcasts e documentário, dis-
tribuição de brindes e plantio de mudas pelos 
diretores, empregados da Itaipu e represen-
tantes de municípios lindeiros.

A ITAIPU
Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW 
de potência instalada, a Itaipu Binacional é 
líder mundial na geração de energia limpa e 
renovável, tendo produzido, desde 1984, 2,8 
bilhões de MWh. A hidrelétrica é responsá-
vel pelo abastecimento de aproximadamente 
11% de toda a energia consumida pelo Brasil 
e aproximadamente 90% do Paraguai.

24 MILHÕES DE ÁRVORES
Eterniza compromisso da ITAIPU

com a preservação ambiental

Itaipu Binacional e os Correios lançaram, no 
dia 21 de setembro, Dia da Árvore, o selo co-
memorativo em homenagem aos 24 milhões 
de árvores plantadas pela usina desde 1979, 
na margem brasileira da faixa de proteção 
do reservatório – feito que deve ser atingido 
em novembro deste ano. A peça faz parte de 
uma série de comemorações programadas 
pela Itaipu para reafirmar sua preocupação 
histórica com a preservação do meio ambien-
te.
A cerimônia aconteceu no Centro de Recep-
ção dos Visitantes (CRV) da Itaipu, em Foz do 
Iguaçu (PR), e reuniu diretores da binacional 
e dos Correios, prefeitos e representantes de 
municípios lindeiros ao reservatório, gestores 
das fundações vinculadas à binacional, repre-
sentantes de universidades, empregados da 
usina e jornalistas. 
Segundo o presidente dos Correios, gene-
ral Floriano Peixoto Vieira Neto, Itaipu é um 
exemplo de empresa que desenvolve ações 
socioambientais de verdade, que vão além 
do marketing empresarial. “Com essa marca 
de 24 milhões de árvores plantadas, Itaipu 
reafirma seu longevo compromisso com o 
meio ambiente e com a sociedade”, afirmou 
Floriano.
“São 42 anos dedicados à recuperação e pre-
servação das áreas de vegetação que circun-
dam uma das maiores usinas hidrelétricas 
do mundo. Iniciativas como essas, de fato, 
merecem reconhecimento e admiração por-
que são realizadas genuinamente em prol da 
conservação ambiental e da preservação do 
planeta”, disse Floriano. “Com essa emissão 
filatélica, estará eternizado na história do Bra-
sil e do mundo o compromisso da Itaipu com 
o meio ambiente e com a sociedade.”
De acordo com o diretor-geral brasileiro da 
Itaipu, general João Francisco Ferreira, as 
ações ambientais da empresa “contribuem 
com a segurança hídrica nas duas margens do 
reservatório e garantem a geração de energia 
limpa e renovável, que representa 10,8% da 
energia consumida no Brasil e 88,5% da ener-
gia consumida pelo Paraguai”. 
“Essas conquistas ambientais só foram pos-
síveis graças à trajetória incansável de cada 
uma das pessoas que passaram pela Itaipu 
nessas mais de quatro décadas. Pessoas que 
trabalharam com dedicação e amor, mas 
também com muita ciência e tecnologia 
para coletar cada semente e produzir mudas, 

plantar e cuidar de cada árvore, até que fosse 
recomposta uma verdadeira floresta”, com-
plementou.
O general Ferreira fez a primeira obliteração, 
marcando o lançamento oficial do novo selo. 
Em seguida, ele recebeu um álbum com as 
peças filatélicas, uma apresentação das di-
versas aplicações do selo de 24 milhões de 
árvores plantadas. A peça estará disponível 
em breve nas agências e na loja on-line dos 
Correios.
A arte do selo foi desenvolvida pelo designer 
da Divisão de Imagem Institucional da Itaipu, 
Anderson Guapo, e representa uma muda em 
diferentes tons de verde, remetendo às várias 
espécies vegetais que formam a floresta da 
faixa de proteção do reservatório. O desenho 
é acompanhado pelo texto “24 milhões de 
árvores”. O objetivo foi valorizar a grandeza 
de um gesto simples, o ato de plantar uma 
árvore, e seu impacto para o planeta.
Ao final da cerimônia, as autoridades foram 
convidadas para plantar uma muda de ipê-
-amarelo no Bosque dos Visitantes. Além do 
diretor-geral brasileiro e do presidente dos 
Correios, participaram do plantio o vice-pre-
feito de Foz do Iguaçu, Francisco Sampaio; a 
secretária municipal de Meio Ambiente de 
Foz do Iguaçu, Ângela Luzia Borges de Meira; 
e a chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Cibe-
le Munhoz Amato.  

QUATRO DÉCADAS DE PRESERVAÇÃO
O trabalho da Itaipu na restauração de ecos-
sistemas começou antes mesmo que a pri-
meira turbina da usina começasse a gerar 
energia. Em 1979, com a criação das áreas 
protegidas, teve início a implantação da flo-
resta ciliar no entorno do reservatório e a 
criação dos refúgios biológicos.

Foram quatro etapas distintas de trabalho. Na 
primeira, entre 1979 e 1981, foi feito o plan-
tio de uma linha de árvores chamada “Corti-
na Florestal”, na divisa entre a propriedade de 
Itaipu e as áreas lindeiras. Entre 1983 e 1986, 
os agricultores lindeiros começaram a par-
ticipar das ações de restauração no sistema 
agroflorestal.
O enriquecimento da vegetação introduzida 
na etapa anterior e o plantio de novas áreas 
por empresas especializadas e contratadas 
pela Itaipu, em especial na Faixa de Prote-
ção do reservatório, aconteceram de 1987 a 
1991.
A quarta e última etapa do trabalho teve iní-
cio em 1996 e continua até os dias de hoje, 
com o trabalho de restauração sendo realiza-
do por meio de convênios de cooperação téc-
nico-financeira com os municípios lindeiros e 
também por empresas especializadas. 

RESUMO DA NOTÍCIA: A cerimônia também marcou o lançamen-
to da campanha que celebra marco histórico de 24 milhões de árvo-
res plantadas na faixa de proteção do lado brasileiro do reservatório 
da binacional

RESUMO DA NOTÍCIA: Campanha com diversas ações vai 
celebrar a conquista com empregados e comunidade

COMEMORAÇÃO - O diretor-geral brasileiro da 
Itaipu, general João Francisco Ferreira e o presi-
dente dos Correios, general Floriano Peixoto Viei-
ra Neto

Fotos: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional

SELO COMEMORATIVO
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ESTRADA DO COLONO
POESIA

Não sei se foi o Papa Pio XII (foi 
Pio XII, sim) que viu Deus. 
Estava num jardim e viu, fisica-
mente. Deus. Ora, não me es-
panta que alguém, papa ou não, 
veja Deus. O que me assombra, 
realmente assombra, é que Deus 
não seja visto, a toda hora, e em 
toda parte, por todo mundo. 
(Nelson Rodrigues)

OUTUBRO ROSA
Diante do espelho
Outubro chegou sorrindo
Trouxe a prevenção para o meu peito
Contra a insaciável fera
Destruidora do lar
Que alimenta meus descendentes 
Abraço o rosa da campanha  
No simples e puro toque da prevenção
Em um ato de amor
Com o meu corpo
Para repousar em alegria
Se ausente estiver a dor
E se os sinais deste mal
Me fazem companhia
Mostrando que o inimigo oculto
Não está dormindo
Tornando a minha mama
O seu alvo preferido
A solução eu possa buscar
Para então enxergar
A beleza da vida em continuação
Sendo musa de inspiração
Então moça
Preste atenção
Câncer de mama é um assunto sério
Se toca!

Por Juliana Kisler
@julianakislerpoetisa

BRASÍLIA: 7 paranaenses 
estão entre os “Cabeças 

do Congresso”

DISSERAM QUE ELE 
DISSE, QUE VIU DEUS

NELSON PADOVANI - A estrada entre Serra-
nópolis e Capanema (PR) está fechada desde 
1986 por decisão judicial, e pode ser reaber-
to, disse o ex-deputado Federal

Comissão do Senado aprova projeto 
de relatoria do ex-deputado Nelson 

Padovani, que cria as Estrada-
-Parque no Brasil e poderá reabrir 

Estrada do Colono

O Senador Alvaro Dias (Podemos-PR), infor-
mou ao ex-deputado federal, Nelson Padova-
ni que o projeto (PLC 61/2013) foi aprovado 
na Comissão de Serviços de Infraestrutura.
A Estrada-Parque Caminho do Colono, que 
passa dentro do Parque do Iguaçu para ligar 
as cidades de Serranópolis e Capanema (PR), 
poderá ser liberada, conforme projeto (PLC 
61/2013) de relatoria do ex-deputado casca-
velense, Nelson Padovani.
A via, que está fechada desde 1986 por deci-
são judicial, encurta distâncias de até 200 km 
do trânsito do Oeste e Sudoeste.
Na avaliação do senador Alvaro Dias (Pode-
mos-PR), a estrada vai contribuir com a pre-
servação do parque.
A proposta segue agora para análise das co-
missões de Meio Ambiente (CMA) e de De-
senvolvimento Regional e Turismo (CDR).
Fonte: Agência Senado

Em qualquer país do mundo a economia é determinante da estabili-
dade e do desenvolvimento de seu povo. Tem uma dinâmica cada vez 

maior diante da evolução tecnológica e se sobrepõe às questões políticas, 
ideológicas e crenças. Assim como ela constitui governos, também destrói 

governos.
Apesar da economia ser invisível para boa parte da população, ela se apresenta através 
de vários indicadores. Academicamente a macroeconomia é composta pelas políticas: 
Fiscal, Monetária e Cambial. 
O comando central aciona essas três alavancas para controlar a economia do país. 
No dia a dia e na prática, o cidadão convive com os efeitos que lhe atingem. Os indica-
dores dos efeitos da economia são: a inflação, através dos preços.  O desemprego com 
queda da renda e consumo. 
A taxa cambial pela cotação do dólar que influi nos preços das importações e exportações. 
A taxa de juros que gera custo financeiro. O desequilíbrio nas contas dos governos que gera 
aumento nos impostos e maior divida pública. 
Quando esse conjunto de fatores forma um cenário econômico difícil, o cidadão sente os 
reflexos na sua vida e se expressa dizendo que chegou a “carestia”. Essa carestia é o resulta-
do do conjunto de fatores adversos acontecendo ao mesmo tempo. 
Por trás da economia existe um acionador capaz de criar um ambiente positivo ou negativo 
que é determinante para o desenvolvimento do país. Trata-se da “POLÍTICA” que envolve 
partidos, governantes, poder, interesses de grupos, ideologias, religiões, facções e tudo 
mais. É a parte contaminante da economia, que além do jogo de interesses pode afetar o 
ambiente econômico. 
Hoje no Brasil a política é utilizada para desestabilizar a economia. Vejamos o circo político 
armado com a CPI da pandemia. A não realização das reformas administrativa, tributária 
e política pelo Congresso Nacional.   
A postura da mídia oposicionista que faz de tudo para denegrir o atual governo. A 
oposição que se tornou visceral em razão da próxima eleição. 
Vislumbramos boas perspectivas mesmo diante do atual cenário. A pandemia vai ceden-
do com a vacinação e gradativamente os negócios e os empregos retornam. A renda, o 
giro dos recursos voltam a acionar a máquina da economia. 
A guerra entre os três poderes baixou a temperatura e tende a calmaria. 
Os preços dos produtos tendem a ceder e a inflação vai reduzir. 
Os indicadores econômicos tendem a melhorar em 2022 afastando a carestia, fato que 
dará maior musculatura ao atual governo para enfrentar as próximas eleições.

O Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (DIAP) divulgou sua lista anual 
dos “Cabeças do Congresso”: os 100 parla-
mentares mais influentes no Senado ou na 
Câmara dos Deputados, que, na definição do 
DIAP, “conseguem se diferenciar dos demais 
pelo exercício de todas ou algumas das qua-
lidades e habilidades que caracterizam um 
protagonista do processo legislativo”. Na lista 
deste ano, sete parlamentares paranaenses 
aparecem como “cabeças” no Congresso.
Entre os 100 parlamentares que comandam 
o processo decisório no Congresso, 66 são 
deputados e 34 são senadores. Entre os se-
nadores, aparece o paranaense Alvaro Dias 
(Podemos). Ex-candidato à presidência da 
República, é um dos principais nomes do par-
tido em Brasília, líder do bloco partidário com 
Podemos, PSDB e PSL no Senado e principal 
articulador da bancada paranaense na Casa, 
que conta com outros dois parlamentares do 
Podemos (Flávio Arns e Oriovisto Guimarães)
Entre os deputados federais, quatro nomes 
do estado foram destacados: o líder do go-
verno na Câmara, Ricardo Barros (PP); a pre-
sidente nacional do PT e uma das principais 
vozes da oposição, Gleisi Hoffmann (PT); Enio 
Verri (PT), ex-presidente do partido no Paraná 
e outra liderança da oposição no Congresso; 
o ex-prefeito de Curitiba Gustavo Fruet (PDT) 
e o ex-prefeito de Campo Mourão Rubens 
Bueno (Cidadania), ambos apontados como 
articuladores técnicos e influentes e que cos-
tumam contribuir com apresentação ou rela-
toria de relevantes projetos de lei. Os cinco 
são presença frequente na lista dos Cabeças. 
Mas há, também uma deputada que aparece 
pela primeira vez neste grupo: Luisa Canziani 
(PTB). A deputada, que está em litígio com 
seu partido, ganhou notoriedade neste ano 
atuando na Comissão de Educação e sendo 
relatora do projeto que regulamenta o ho-
meschooling no país.

SENADOR ALVARO DIAS, LÍDER DO PODEMOS
O líder do governo na Câmara, Ricardo Bar-
ros (PP), Deputado federal Rubens Bueno 
(Cidadania), Deputada federal Luisa Canzia-
ni (PTB), Deputado federal Gustavo Fruet 
(PDT). O deputado federal Enio Verri (PT), A 
presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, 
Lupion e Sergio Souza entre os parlamenta-
res em ascesão. Além dos 100 “Cabeças”, o 
DIAP divulga levantamento incluindo par-
lamentares que, mesmo não fazendo parte 
do grupo dos 100 mais influentes, estão em 
plena ascensão, podendo, mantida a traje-
tória ascendente, estar futuramente na elite 
parlamentar. Entende-se por parlamentar em 
“ascensão” aquele deputado ou senador que 
vem recebendo missões partidárias, políticas 
ou institucionais e se desincumbindo bem 
dessas. São mais 50 nomes nesta condição, 
entre eles, dois paranaenses: Pedro Lupion 
(DEM) e Sergio Souza (MDB).

Diretor da FRIMESA Cooperativa 
Elias José Zydek
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Quando eu tinha 12 anos meu pai me 
obrigou a ir em um velório de um amigo 
dele, mas que eu não conhecia. 
Quando chegamos lá, fiquei em um can-
to esperando a hora de ir embora, aí um 
homem se aproximou de mim e falou: 
"Aproveita a vida garoto, seja feliz por 
que eu não aproveitei", passou a mão 
na minha cabeça e foi embora. 
Antes de ir embora, meu pai me obrigou 
a despedir da pessoa morta. Quando 
olhei no caixão me assustei, era o ho-
mem que conversava comigo no tempo 
em que fiquei no canto. 
Passei a não conseguir dormir, tinha 
pavor de ficar sozinho, fui a psicólogo, 
não apagava a luz de noite... 
Anos depois descobri algo incrivel que 
mudou minha vida. 
Aquele morto fdp du quinto do inferno 
tinha um irmão gêmeo.

APROVEITE A 
VIDA, GAROTO
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BOLSONARO NA ONU

Presidente defendeu o tratamen-
to precoce contra covid e disse 
que, todos os brasileiros pode-
rão ser vacinados até novembro.

Durante discurso de abertura da 76ª Assembleia 
Geral da ONU, o presidente brasileiro, Jair Bolso-
naro (sem partido), garantiu que, todos os bra-
sileiros que quiserem poderão ser vacinados até 
novembro. Leia o discurso na íntegra:
"Senhor Presidente da Assembleia-Geral, Ab-
dullah Sharrid, Senhor Secretário-Geral das Na-
ções Unidas, António Guterres, Senhores Chefes 
de Estado e de Governo e demais chefes de de-
legação, senhoras e senhores, é uma honra abrir 
novamente a Assembleia-Geral das Nações Uni-
das.
Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo pu-
blicado em jornais ou visto em televisões.
O Brasil mudou, e muito, depois que assumimos 
o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos 
e 8 meses sem qualquer caso concreto de cor-
rupção.
O Brasil tem um presidente que acredita em 
Deus, respeita a Constituição e seus militares, va-
loriza a família e deve lealdade a seu povo. Isso é 
muito, é uma sólida base, se levarmos em conta 
que estávamos à beira do socialismo.
Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de 
dólares, hoje são lucrativas. Nosso Banco de De-
senvolvimento era usado para financiar obras em 
países comunistas, sem garantias. Quem honra 
esses compromissos é o próprio povo brasileiro.
Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Bra-
sil com sua credibilidade já recuperada.
O Brasil possui o maior programa de parceria de 
investimentos com a iniciativa privada de sua 
história. Programa que já é uma realidade e está 
em franca execução. Até aqui, foram contratados 
US$ 100 bilhões de novos investimentos e arreca-
dados US$ 23 bilhões em outorgas.
Na área de infraestrutura, leiloamos, para a ini-
ciativa privada, 34 aeroportos e 29 terminais por-
tuários. Já são mais de US$ 6 bilhões em contra-
tos privados para novas ferrovias. Introduzimos 
o sistema de autorizações ferroviárias, o que 
aproxima nosso modelo ao americano. Em pou-
cos dias, recebemos 14 requerimentos de auto-
rizações para novas ferrovias com quase US$ 15 
bilhões de investimentos privados.
EM NOSSO GOVERNO PROMOVEMOS O RES-
SURGIMENTO DO MODAL FERROVIÁRIO. Como 
reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis 
e redução do custo Brasil, em especial no barate-
amento da produção de alimentos.
Grande avanço vem acontecendo na área do sa-
neamento básico. O maior leilão da história no 
setor foi realizado em abril, com concessão ao se-
tor privado dos serviços de distribuição de água e 
esgoto no Rio de Janeiro.
Temos tudo o que investidor procura: um grande 
mercado consumidor, excelentes ativos, tradição 
de respeito a contratos e confiança no nosso go-
verno.
Também anuncio que realizaremos o leilão para 
implementação da tecnologia 5G no Brasil.
Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo 
carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no 
mundo e utiliza apenas 8% do território nacional.
Nenhum país do mundo possui uma legislação 
ambiental tão completa. Nosso Código Florestal 
deve servir de exemplo para outros países.
O Brasil é um país com dimensões continentais, 
com grandes desafios ambientais.
São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos 
quais 66% são vegetação nativa, a mesma desde 
o seu descobrimento, em 1500.

Somente no bioma amazônico, 84% da floresta 
está intacta, abrigando a maior biodiversidade do 
planeta. Lembro que a região amazônica equivale 
à área de toda a Europa Ocidental.
Antecipamos, de 2060 para 2050, o objetivo de 
alcançar a neutralidade climática. Os recursos 
humanos e financeiros, destinados ao fortaleci-
mento dos órgãos ambientais foram dobrados, 
com vistas a zerar o desmatamento ilegal.
E os resultados desta importante ação já come-
çaram a aparecer!
Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do 
desmatamento no mês de agosto, quando com-
parado a agosto do ano anterior.
Qual país do mundo tem uma política de preser-
vação ambiental como a nossa?
Os senhores estão convidados a visitar a nossa 
Amazônia!
O Brasil já é um exemplo na geração de energia 
com 83% advinda de fontes renováveis.
Por ocasião da COP-26, buscaremos consenso so-
bre as regras do mercado de crédito de carbono 
global. Esperamos que os países industrializados 
cumpram efetivamente seus compromissos com 
o financiamento de clima em volumes relevantes.
O futuro do emprego verde está no Brasil: ener-
gia renovável, agricultura sustentável, indústria 
de baixa emissão, saneamento básico, tratamen-
to de resíduos e turismo.
Ratificamos a Convenção Interamericana contra 
o Racismo e Formas Correlatas de Intolerância.
Temos a família tradicional como fundamento 
da civilização. E a liberdade do ser humano só se 
completa com a liberdade de culto e expressão.
14% do território nacional, ou seja, mais de 110 
milhões de hectares, uma área equivalente a Ale-
manha e França juntas, é destinada às reservas 
indígenas. Nessas regiões, 600.000 índios vivem 
em liberdade e cada vez mais desejam utilizar 
suas terras para a agricultura e outras atividades.
O Brasil sempre participou em Missões de Paz da 
ONU. De Suez até o Congo, passando pelo Haiti 
e Líbano.
Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa 
fronteira com a vizinha Venezuela, a Operação 
Acolhida, do Governo Federal, já recebeu 400 
mil venezuelanos deslocados devido à grave crise 
político-econômica gerada pela ditadura boliva-
riana. 
O futuro do Afeganistão também nos causa pro-
funda apreensão. Concederemos visto humani-
tário para cristãos, mulheres, crianças e juízes 
afegãos.
Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados 
Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, 
reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas 
suas formas.
Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no 
Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 
181 países, em um universo de 190, que con-
fiaram no Brasil, reflexo de uma política externa 
séria e responsável promovida pelo nosso Minis-
tério de Relações Exteriores. 
Apoiamos uma Reforma do Conselho de Segu-
rança ONU, onde buscamos um assento perma-
nente.
A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. 
Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil 
e no mundo.
Sempre defendi combater o vírus e o desempre-
go de forma simultânea e com a mesma respon-
sabilidade. As medidas de isolamento e lockdown 

deixaram um legado de inflação, em especial, nos 
gêneros alimentícios no mundo todo.
No Brasil, para atender aqueles mais humildes, 
obrigados a ficar em casa por decisão de gover-
nadores e prefeitos e que perderam sua renda, 
concedemos um auxílio emergencial de US$ 800 
para 68 milhões de pessoas em 2020.
Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, 
com mais empregos formais do que em dezem-
bro de 2019, graças às ações do nosso governo 
com programas de manutenção de emprego e 
renda que nos custaram cerca de US$ 40 bilhões.
Somente nos primeiros 7 meses desse ano, cria-
mos aproximadamente 1 milhão e 800 mil novos 
empregos. Lembro ainda que o nosso crescimen-
to para 2021 está estimado em 5%.
Até o momento, o Governo Federal distribuiu 
mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais 
de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo 
menos, a primeira dose, o que representa qua-
se 90% da população adulta. 80% da população 
indígena também já foi totalmente vacinada. Até 
novembro, todos que escolheram ser vacinados 
no Brasil, serão atendidos.
Apoiamos a vacinação, contudo o nosso gover-
no tem se posicionado contrário ao passaporte 
sanitário ou a qualquer obrigação relacionada a 
vacina.
Desde o início da pandemia, apoiamos a autono-
mia do médico na busca do tratamento precoce, 
seguindo recomendação do nosso Conselho Fe-
deral de Medicina.
Eu mesmo fui um desses que fez tratamento ini-
cial. Respeitamos a relação médico-paciente na 
decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso 
off-label.
Não entendemos porque muitos países, junta-
mente com grande parte da mídia, se colocaram 
contra o tratamento inicial.
A história e a ciência saberão responsabilizar a 
todos.
No último 7 de setembro, data de nossa Indepen-
dência, milhões de brasileiros, de forma pacífica 
e patriótica, foram às ruas, na maior manifesta-
ção de nossa história, mostrar que não abrem 
mão da democracia, das liberdades individuais e 
de apoio ao nosso governo.
Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. 
Na economia, temos um dos melhores desempe-
nhos entre os emergentes.
Meu governo recuperou a credibilidade externa 
e, hoje, se apresenta como um dos melhores des-
tinos para investimentos.
É aqui, nesta Assembleia Geral, que, vislumbra-
mos um mundo de mais liberdade, democracia, 
prosperidade e paz.
Deus abençoe a todos."

Av. das Cataratas, 1749
Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil
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Ainda o atentado ao presidente
choque as redações recebem as primeiras 
imagens do atentado e começam a procurar 
informações sobre a identidade, origem e 
o passado do acusado. Há controvérsias e a 
televisão mostra os momentos do ataque, da 
queda do presidente, o corre-corre dos segu-
ranças. Uma legião de repórteres corre para 
o hospital em busca das últimas informações 
dos médicos e atendentes. Na retaguarda, a 
produção jornalística entra em contato com 
médicos para ser entrevistados no ar e dar 
prognósticos sobre a gravidade do ferimen-
to. Isso só aumenta a confusão uma vez que, 
mesmo alertando que falam em tese, uma 
vez que não viram o paciente, a leitura que o 
público faz é de insegurança e instabilidade 
no país. Ninguém sequer cogita que o tal 
atentado não existiu e é apenas uma ence-
nação do presidente para ganhar mais apoio  
político da população. Bolsa e dólar são os 
testemunhas da insegurança.
Com o início das investigações a primeira 
premissa é que o atentado se deu por moti-
vação política. Contudo, em audiências pos-
teriores o criminoso muda a versão e diz que 

A justiça ainda é acionada por causa do 
atentado. Uma parte da opinião pública 
não acredita no depoimento do criminoso. 
Para variar surgem várias narrativas, as mais 
exóticas como ser ele um agente infiltrado 
de um grupo terrorista, até motivado única 
e exclusivamente a serviço do partido de 
oposição. O fato é que ele quase teve suces-
so. O presidente é gravemente ferido em um 
local público e sofre uma grave hemorragia. 
Imediatamente os agentes de segurança 
conseguem levá-lo para o pronto atendi-
mento de um hospital. Há uma correria e o 
principal objetivo dos médicos é estancar o 
sangramento. Ninguém sabia se ele resistiria 
ou não aos ferimentos e o que aconteceria 
com os destinos do país, já tão conturbado 
por protestos de facções rivais. 
Não é o melhor momento para a nação 
passar por uma provação como essa.
Os jornalistas são tomados de surpresa e 
quando a notícia do atentado chega nas 
redações, muitos não quiseram acreditar 
atribuindo a algum ativista a divulgação de 
uma notícia tão grave. Passado o primeiro 

Escritor e jornalista da 
RecordNews e R7.com

tinha atirado apenas para chamar a atenção 
de uma estrela de cinema sobre ele. John W. 
Hinckley Jr. atirou no presidente republicano 
Ronald Reagan, no secretário de imprensa e 
em dois seguranças na calçada de um hotel 
na capital do país. Não é a primeira vez que 
um presidente dos Estados Unidos sofre um 
atentado e pelo menos dois deles se tor-
naram mais famosos depois de sua morte, 
Abraham Lincoln e John Kennedy. Todos os 
responsáveis ou morreram na perseguição 
ou foram condenados à pena de morte. 
Hinckley está vivo. Cumpre pena de prisão 
perpétua. Seus advogados têm esperança 
de libertá-lo depois  de exatamente 40 anos 
do atentado. A tese da defesa é insanidade 
mental, ou seja, ele não pode responder pe-
los seus próprios atos. Já obtiveram sucesso 
uma vez que a justiça autorizou saídas para 
encontro de familiares em locais fechados. 
Está nas mãos da justiça, através de um júri 
criminal, a concessão de uma liberdade 
condicional permanente. Ninguém cogita 
mais que o atentado foi uma farsa política.

HERÓDOTO BARBEIRO jornalista do R7, 
Record News e Nova Brasil  FM

Barbeiro
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O relatório da safra de verão 2021/22, divul-
gado na quinta-feira (23) pelo Departamento 
de Economia Rural (Deral), da Secretaria de 
Estado da Agricultura e do Abastecimento, 
aponta que o Paraná pode produzir 25,5 
milhões de toneladas de grãos, volume 9% 
superior ao do ciclo 2020/21, quando foram 
colhidas 23,3 milhões de toneladas. A área de 
plantio está estimada em 6,2 milhões de hec-
tares, 1% maior.
Com as chuvas registradas em alguns pontos 
do Estado, foi possível semear feijão, milho 
e soja num ritmo maior do que no ano pas-
sado, quando as condições eram ainda mais 
adversas. Por outro lado, os trabalhos estão 
abaixo da média histórica. “Podemos ter uma 
safra maior do que em 2020, mas as condi-
ções desfavoráveis em parte do Estado po-
dem comprometer o potencial de algumas 
culturas”, explica o chefe do Deral, Salatiel 
Turra.
O relatório confirma a estimativa de área 
recorde para a cultura da soja, de aproxi-
madamente 5,62 milhões de hectares, 1% 

a mais do que na safra passada. “Se o clima 
colaborar, a produção pode chegar a 21 mi-
lhões de toneladas”, diz o secretário estadual 
da Agricultura e do Abastecimento, Norberto 
Ortigara. Além disso, ele destaca que, depois 
de mais de 40 anos, prevê-se aumento de 
semeadura de milho na primavera, com uma 
área estimada em 420 mil hectares.
Quanto à safra 20/21, a avaliação do mês 
mostra perda de potencial em relação à es-
timativa inicial de trigo. Esperava-se que o 
Paraná colhesse 3,9 milhões de toneladas, e 
agora a previsão é de 3,53 milhões. Também 
há reajuste na produção de milho safrinha 
devido à seca e às geadas, mostrando que o 
Paraná colherá pouco mais de 5,52 milhões 
de toneladas, redução de 62,4% em relação à 
estimativa inicial.

SOJA - Até o momento, 3% da área estima-
da em 5,6 milhões de hectares foi plantada, 
o equivalente a cerca de 186 mil hectares, 
concentrados nas regiões Oeste e Sudoeste 
do Estado. O plantio está adiantado na com-

paração com a safra passada, mas abaixo da 
média histórica, devido aos fatores climáti-
cos. Mesmo assim, o Paraná tem perspectiva 
de uma boa produção e os produtores estão 
otimistas, principalmente nas regiões que re-
gistraram chuvas nas últimas semanas. Já em 
regiões como Toledo e Cascavel, sem chuvas 
significativas, a preocupação é maior quanto 
ao desenvolvimento do ciclo.

Estima-se que sejam produzidas 20,96 mi-
lhões de toneladas do grão no Paraná na 
safra 2021/22, volume 6% superior ao ciclo 
passado, enquanto a área tem perspectiva de 
aumento de 1% e pode atingir 5,62 milhões 
de hectares.
Em setembro do ano passado, os produto-
res de soja receberam, em média, R$ 122,00 
pela saca de 60 kg, enquanto que, na última 
semana, o valor ficou próximo de R$ 157,00, 
um aumento de 29%. “Neste ano, o produtor 
está com um comportamento mais conserva-
dor com relação à venda. No mesmo período 
do ano passado, mais de um terço da safra já 
havia sido comercializada”, explica o econo-
mista do Deral Marcelo Garrido.

AEN
Foto: Jaelson Lucas / Arquivo AEN

Quer 25,5 milhões de toneladas na safra de verão

Mulheres e homens de todo o Brasil participarão do evento Le Donne Dell’Agro – 
A Presença da Mulher no Agro - entre os dias 25 e 28 de novembro.

O retorno dos eventos à cidade de Foz do 
Iguaçu, será marcado pela presença feminina 
das mulheres do agronegócio de todo o Bra-
sil. Mais de 800 mulheres estarão reunidas 
no Grand Carimã Resort & Convention Center 
nos dias 25, 26, 27 e 28 de novembro, para 
o evento Le Donne Dell’Agro - A Presença da 
Mulher no Agro, realizado pelo Grupo Fienile. 
A programação é diversificada, sendo o dia 26 
destinado às palestras e o restante dos dias 
ao check in e check out, além de sugestões 
de passeios turísticos pela Tríplice Fronteira, 
conforme a preferência de cada participan-
te. Durante este período as tarifas do Resort 
serão promocionais às participantes do even-
to, conforme link ao final do texto. Como o 
evento não tem fins lucrativos, o valor das 
inscrições será utilizado para o custeio das 
despesas e o excedente será doado às insti-
tuições locais.
Mulheres que se destacam no Brasil dentro 
e fora do Agronegócio estarão presentes: 
Marcia Piatti – produtora rural de grãos e 
sócia-proprietária da Fazenda Quatro Filhas, 
em Céu Azul/PR;  Talita Cristina Pereira – Co-
ordenadora do Movimento Agroligadas no 
Paraná; Terezinha Busanello Freire – Coor-
denadora Estadual do programa de Turismo 
Rural do Instituto de Desenvolvimento Rural 
do Paraná IAPAR – EMATER (IDR-Paraná); Lays 
Amaral – Mestre em Gestão  Sustentabilidade 
e Tecnologias e diretora de comércio e servi-
ços da Associação Comercial de Foz do Iguaçu 

(ACIFI); Marina Silva – deputada federal pelo 
Piauí e Rosa Jeronymo – primeira dama de 
Foz do Iguaçu, PR. 
São personalidades que representam e ins-
piram outras mulheres que estão ocupando 
seu espaço também no Agronegócio, tradi-
cionalmente dominado por homens, deixan-
do assim o papel de coadjuvantes para se tor-
narem protagonistas de grandes histórias de 
sucesso e conquistando a posição de quem 
também toma as decisões. Elas já somam 
mais de 31% da liderança de propriedades 
rurais brasileiras, segundo a Associação Bra-
sileira do Agronegócio (ABAG).
Uma tendência, que está alinhada aos valores 
e à missão do Grupo Fienile, que é de usar o 
conhecimento e a tecnologia para fomentar 
o crescimento no campo resultou no evento 
Le Donne Dell’Agro: A presença da mulher no 
Agro. Aos homens que quiserem conhecer as 
novidades e a força da Presença da Mulher 
no Agro fica estendido o convite.  “Teremos 
a honra de receber especialistas, formadoras 
de opinião e grandes empresárias palestran-
do sobre Suplementação Luminosa; Irrigação; 
Política para Mulheres do Agro; Cultura Orga-
nizacional do Agro; Seguro do Agro; Mercado 
de Commodities; e Turismo Rural.” Explica o 
CEO do Grupo Fienile de Minas Gerais, Gus-
tavo Alexandre Grossi. O evento é uma rea-
lização do Grupo Fienile, que apresentará às 
participantes, inclusive, uma palestra sobre a 
inovação no campo com a Tecnologia Irriluce.

O evento A presença da Mulher no Agro tem 
o apoio do Instituto de Desenvolvimento Ru-
ral do Paraná – IAPAR – EMATER (IDR Paraná).
As inscrições podem ser feitas pelo link www.
ledonnedellagro.com 
A hospedagem no Grand Carimã Resort & 
Convention Center contará com  tarifa redu-
zida para as participantes no dia do evento, 
mediante reserva no link a seguir, com código 
promocional: mulheresnoagro.

PROTOCOLOS SANITÁRIOS:
Todos os protocolos sanitários para cuidado 
e prevenção da Covid-19 serão rigorosamen-
te seguidos, como o distanciamento social e 
disponibilidade de álcool em gel em pontos 
estratégicos. Também será obrigatório o uso 
de máscaras. 

SERVIÇO:
Realização: Grupo Fienile 
Local: Grand Carimã Resort & Convention 
Center em Foz do Iguaçu – PR
Reservas: https://book.omnibees.com/hotel
PROMOCIONAL: mulheresnoagro
Inscrições: https: www.ledonnedellagro.com 
Valor: R$ 525,00
Dia 25/11- Check in e Credenciamento 
Dia 26/11 - Evento 
Dia 27/11 – Livre para turismo e compras.
Dia 28/11 - Check out

ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO
Daniela Pereira – Jornalista – Mtb 8120
Contato: (WhatsApp) 45 99980-2170

MULHERES NO AGRO 
TEMA DE EVENTO EM FOZ DO IGUAÇU

RESUMO DA NOTÍCIA: Uma tendência, que está alinhada aos valo-
res e à missão do Grupo Fienile, que é de usar o conhecimento 

RESUMO DA NOTÍCIA: “Se o clima colaborar, a produção pode che-
gar a 21 milhões de toneladas”, diz o secretário estadual da Agricultura e 
do Abastecimento, Norberto Ortigara

PARANÁPARANÁ
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Visão a longo prazo e principalmente, dese-
jo de fazer algo a mais pelo país, começando 
pela região onde vivem e construíram uma 
sólida trajetória empreendedora, o Oeste do 
Paraná. Esse propósito foi a mola propulsora 
que levou o casal de farmacêuticos Carmen 
e Luiz Donaduzzi a fundarem o Biopark, Par-
que Tecnológico que está sendo construído 
com investimento 100% privado. Em setem-
bro de 2021, ao completar cinco anos, a 
iniciativa, que é resultado de uma trajetória 
que acumula mais de 40 anos de experiên-
cia em empreendedorismo e da fundação 
de empresas como a indústria farmacêutica 
Prati-Donaduzzi - maior produtora de doses 
de medicamentos genéricos do Brasil, cres-
ce em ritmo acelerado e apresenta números 
que surpreendem. 
O Biopark está localizado em Toledo, Região 
Oeste do Paraná. O município é considerado 
a 7ª melhor cidade para se viver no Brasil e 
também “Capital Paranaense do Agronegó-
cio”, estando em primeiro lugar no ranking de 
municípios com maior Valor Bruto da Produ-
ção Agropecuária (VBP). Destaque também 
para a geração de empregos, segundo dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged) de janeiro a junho de 2021, 
Toledo teve o maior saldo per capita entre os 
21 municípios do estado com mais de 100 
mil habitantes. Nesse cenário o  Biopark  ga-
nha corpo e, principalmente vida. São mais 
de 5 milhões de m² totalmente planejados e 
divididos em fases. Ao longo de 30 anos, o 
projeto deve chegar a 30 mil postos de traba-
lho e ter uma população estimada em 75 mil 
pessoas, morando, trabalhando e estudando.   
Concentrando-se em três grandes eixos: edu-
cação, negócios e pesquisa, o Parque une 
essas vertentes com foco em gerar oportu-
nidades para pessoas e empresas, princi-
palmente, para contribuir com o desenvol-
vimento regional.  Atualmente são mais de 
20 obras em andamento, mais de R$ 300 
milhões em investimento, quatro instituições 
de ensino, mais de 500 empregos gerados, 
pelo menos 90 vagas de emprego em aberto 
e mais de 100 negócios atuando, sendo 19 
internacionais. Tudo isso cria um Ecossistema 
onde já circulam diariamente 2 mil pessoas.   

ATRAÇÃO DE EMPRESAS  
Para ter uma população futura estimada em 
75 mil pessoas é necessário criar um ecossis-

tema dinâmico e que demanda profissionais, 
e uma das formas que o Biopark encontrou 
para fazer isso é com a atração de empresas. 
O objetivo é recepcionar empresas em dife-
rentes níveis de maturidade pertencentes 
aos ramos Agro, Saúde ou TI. A partir do mo-
mento que as empresas ingressam no Ecos-
sistema, recebem suporte e apoio para que 
possam se desenvolver e crescer.  
Para tanto, o Biopark tem duas modalidades 
de atração de empresas, uma delas é a In-
cubadora, que atrai negócios em fase inicial 
e oferece mentorias, estrutura e ainda um 
apoio financeiro mensal de R$ 2 mil durante 
os seis meses de incubação. Já para negó-
cios com um grau de maturidade um pouco 
maior, que já tenham faturamento e cola-
boradores, existe o Programa de Residência, 
onde as empresas encontram estrutura físi-
ca sem custo de aluguel pelo período de um 
ano, espaços que vão desde salas exclusivas 
para escritórios, áreas industriais ou cowor-
king, bem como mentorias gratuitas e oferta-
das nas mais diversas áreas por profissionais 
experientes.   
Há também as âncoras, grandes empresas, 
com destaque em seus ramos de atuação 
como é o caso da Prati-Donaduzzi, que no 
Parque instalou o seu Centro de Distribuição. 
O total de empresas instaladas no Biopark 
saltou de 4 em 2018 para 122 atualmente, 
sendo que empresas de outros países tam-
bém tem encontrado benefícios únicos no 
local. É o caso da Biosamer, empresa Chilena 
especialista em pesquisa e produção de pro-
bióticos - microrganismos benéficos à saúde 
que auxiliam, entre outras coisas, no fortale-
cimento do sistema imunológico e melhora 
da absorção de nutrientes. Hoje a empresa 
está presente em 30% de todas as redes de 
farmácias do Chile. 
“O Biopark é um facilitador que ajuda a nos-
sa adaptação no Brasil e os nossos negócios 
a terem fluidez. Essa adaptação é algo mui-
to importante logo na nossa chegada, pois 
a cultura e o jeito de se fazer negócios são 
diferentes de um país para o outro.  Entre os 
benefícios ofertados pelo Biopark, além da 
ajuda para aprender o idioma, está o auxílio 
para explicação das normativas brasileiras, o 
que no meu caso é essencial para conseguir 
colocar o meu produto no mercado brasilei-
ro”, explica o empreendedor Felipe Alejandro 
Castro Ramirez.

   
Outra empresa residente é a Flexvet, que em 
quase um ano de residência, apresentou re-
sultados expressivos em faturamento e visa 
concluir uma sede própria no Biopark nos 
próximos anos. “Os benefícios e principal-
mente as mentorias, fortalecem a empresa e 
coloca ela cada vez mais no caminho correto. 
Estou aplicando as mentorias e fazendo mu-
danças na empresa e isso já está refletindo 
no faturamento, realmente consegui dar um 
salto bastante expressivo. Todo o Complexo 
do Biopark passa uma segurança para quem 
está aqui dentro a ponto de eu ter adquirido 
também um terreno aqui. Hoje a Flexvet está 
se inclinando para começar a exportação e já 
pensamos em construir a nossa sede própria 
aqui nos próximos anos. Em um ano realmen-
te sentimos que estamos dando um passo co-
reto”, explica o fundador da empresa, Dirceu 
Máscimo Junior.  

PESQUISA   
Na área de pesquisa a atuação está baseada 
no conceito on demand side – que conside-
ra a realização de pesquisas que sejam rele-
vantes para a sociedade e gerem benefícios 
reais e diretos. Entre os projetos destacam-se 
o laboratório de Biomateriais e Bioengenha-
ria – LBB, fruto de uma parceria internacio-
nal entre Biopark, Universidade de Laval, do 
Canadá, e o Instituto de Bioengenharia do 
Hospital Erasto Gaertner - IBEG, de Curitiba. 
Seu objetivo é pesquisar recobrimentos anti-
microbianos para dispositivos médicos, como 
cateteres venosos centrais. O desenvolvi-
mento dessas pesquisas pode resultar em 
dispositivos capazes de prevenir infecções 
durante a sua implantação ou manipulação, 
trazendo mais segurança e qualidade de vida 
para pacientes em tratamento hospitalar. 
Ainda na pesquisa, destaca-se o projeto de 
Desenvolvimento e Inovação em Queijos 
Finos, voltado a produtores rurais que quei-
ram incrementar a renda com a produção de 
queijos finos de alto valor agregado e elevar 
a bacia leiteira do Paraná a outro patamar. 
Com equipe e laboratório dedicados exclu-
sivamente para o projeto, o Biopark oferece 
gratuitamente todo o suporte necessário 
para os produtores, que vai desde o acom-
panhamento dos animais, até a transferência 
de tecnologia dos pesquisadores para que os 
produtores tenham conhecimento e autono-
mia para produção de queijos. Atualmente, 
cinco tipos de queijos finos já são comer-
cializados por produtores dos municípios de 
Toledo, Cascavel e Diamante D’Oeste, e pelo 
menos mais nove queijos finos devem chegar 
ao mercado em breve.  

EDUCAÇÃO  
Com fortes raízes na Educação, o Biopark 
investe continuamente na oferta de cursos. 
São mais de 800 estudantes nas quatro insti-
tuições instaladas, três são públicas, e uma é 
iniciativa própria de ensino, o Biopark Educa-
ção.  O parque agrega a faculdade de medici-
na da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
que teve a doação do terreno e prédio rea-
lizados pelo casal de empreendedores Car-
men e Luiz, com um valor de mais de R$ 22 
milhões; o Instituto Federal do Paraná (IFPR), 
com o curso de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e a oferta do Ensino Médio Inte-
grado que oferece o diploma de Técnico em 
Informática pra Internet Integrado ao Ensino 
Médio; a Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR), com mestrado profissio-
nal em Tecnologias e Biociências e que  rece-
beu a doação de uma área de mais de 37 mil 
m² onde deverá  construir um Complexo da 
Universidade, além de implementar  novos 
cursos, principalmente da área da tecnologia 
da informação. 
No Biopark Educação, com a aplicação de me-
todologias ativas de ensino, os alunos traba-
lham com a inovação dentro da sala de aula, 
formando profissionais com competências 
verdadeiramente adequadas ao que o merca-
do de trabalho exige. Em um ano a Instituição 
teve grandes avanços, e vem se consolidando 
com diversos cursos de capacitação em dife-
rentes níveis e áreas, com foco em contribuir 
com a comunidade.  
Os cursos ofertados são técnicos, graduações, 
especializações, cursos curtos, capacitações 

sob demanda, além do ensino científico para 
crianças, com o Clube de Ciências do Biopark.  
Nos últimos meses, focando em atender a de-
manda regional e nacional do mercado de TI, 
o Parque também tem ofertado cursos gratui-
tos e com bolsas de estudos principalmente 
para formação de programadores. São os cur-
sos do Zero ao Um, voltado para jovens de 14 
a 18 anos e o Biopark Connect, para jovens a 
partir de 18 anos. As aulas já estão aconte-
cendo e terão seis meses de duração.  Desta-
que também para a Faculdade Biopark, que 
recebeu o credenciamento do MEC (Ministé-
rio da Educação) com conceito máximo (5,0) 
e os três cursos de graduação da Instituição 
também foram credenciados com excelentes 
notas. O curso de Administração conquistou a 
nota máxima (5,0) e o os cursos de Farmácia 
e Análise e Desenvolvimento de Sistemas ob-
tiveram a nota 4,0. 

FUTURO EM CONSTRUÇÃO 
Com quatro instituições de ensino em ativida-
de, mais de cem empresas, há no local uma 
alta demanda por moradias, instalação de 
estabelecimentos comerciais e de serviços, 
o que consolida o empreendimento também 
como um local para se viver. A previsão é que 
até fevereiro de 2022, o Biopark tenha 14 
prédios, com aproximadamente 800 aparta-
mentos para moradia. Os mais de duzentos 
terrenos que foram comercializados apre-
sentaram índices de valorização de mais de 
100%. 
“Para quem quer emprego, nós temos a ofer-
ta de trabalho, para quem quer investimen-

to nós temos ótimas taxas de retorno, para 
quem quer ambiente empreendedor nós te-
mos terrenos, coworking e apoio para a em-
presa dobrar de faturamento. Tudo isso por 
meio do know-how que sustenta a atuação 
do Biopark”, explica o Diretor de Negócios do 
Biopark, Paulo Victor Almeida. 
Um dos grandes projetos em desenvolvimen-
to é a Smart Farm que tem como objetivo 
mudar a realidade do agronegócio regional 
trazendo para o Biopark o que há de mais 
moderno e tecnológico para a aplicação em 
propriedades rurais. Para tanto, o Biopark ce-
deu 15 hectares para a instalação da Fazenda 
Inteligente, onde a empresa residente Net-
Word Agro e outros parceiros, colocarão em 
ação tecnologias com recursos de IoT, robôs e 
drones, sensores, veículos autônomos, entre 
outras tecnologias. O objetivo é ter um ganho 
de eficiência por meio de informações em 
tempo real, previsões de dados e a utilização 
de ferramentas avançadas. O local abrigará 
outras empresas renomadas no agronegócio, 
como a Sempre Sementes.   
Já o campus de Startups contempla uma área 
de 36 mil metros quadrados dedicada a insta-
lação de startups, que acoplará 500 empre-
sas. Além disso, estão previstas a instalação 
de centenas de clínicas médicas, um Comple-
xo Hospitalar, um Mall Gourmet, Shopping 
Center e outros investimentos. 

RESUMO DA NOTÍCIA: Da formação de pequenos cientis-
tas ao suporte para que empreendedores possam crescer, 
Parque Tecnológico cria novo cenário no Oeste do Paraná 

BIOPARK - Localizado em Toledo, região Oeste do Paraná, município que é considerado a 7ª melhor cidade para se viver no Brasil

B I O P A R K
5 ANOS COM GRANDES AVANÇOS
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Com mudança de sede, Copel reduz custos
e aproxima mais a direção do corpo técnico

Desde agosto, a sede da Copel mudou de en-
dereço em Curitiba. Durante décadas instala-
da na rua Coronel Dulcídio 800, agora a sede 
fica no polo Km 3, localizado à rua José Izido-
ro Biazetto, 158, na BR-277, saída da capital 
para o interior do Estado. 
A mudança, que envolve todos os 460 empre-
gados que trabalhavam na antiga sede, tem 
como objetivo principal a redução de custos. 
A decisão trará uma economia de R$ 5,2 mi-
lhões ao ano. 
Além disso, com a direção da empresa tra-
balhando junto ao corpo técnico, a mudança 
representa um novo momento para a Copel. 
“Essa é uma estratégia de união que vai 
potencializar a sinergia entre as áreas da 
companhia e contribuir para a redução de 
custo”, ressalta o presidente da Copel, Daniel 
Slaviero. 
A Copel está presente no polo Km 3 desde 
1990. Até 1998 o local foi usado como centro 
de treinamento. Para receber os emprega-
dos, o polo passou por uma reforma, cuida-
dosamente planejada para criar ambientes 
abertos que estimulam a integração e o tra-
balho entre as equipes. Com a reforma, 2,2 
mil funcionários da Copel vão trabalhar no 

local. A integração levou em conta ainda as-
pectos referentes à sanidade surgidos com a 
pandemia, como espaçamento e circulação 
de ar.

PROGRAMAS PARA 
TRANSFORMAR O  PARANÁ

A mudança deve facilitar a integração entre 
as equipes e otimizar ainda mais os resulta-
dos da atuação da companhia. Além disso, 
está alinhada à estratégia da empresa de 
concentrar suas atividades no mercado de 
energia e investir em infraestrutura para o 
desenvolvimento do Paraná. Somente em 
2021, a previsão da Copel é investir R$ 1,98 
bilhão. Desse valor, uma parcela de 65% está 
sendo aplicada em obras de distribuição de 
energia no Paraná, como subestações, linhas 
de distribuição em alta tensão e redes de bai-
xa tensão. 
Destaques são os dois maiores programas 
do país que a empresa está implementando 
na área de distribuição de energia. O Para-
ná Trifásico vai, até 2025, modernizar a rede 
de energia rural com 25 mil quilômetros de 
linhas trifásicas. A espinha dorsal da rede 
de distribuição no campo será “trifaseada”, 
substituindo a tecnologia monofásica hoje 

existente. Além de garantir energia de mais 
qualidade e com maior segurança, o progra-
ma vai proporcionar o acesso do produtor 
rural à rede trifásica a um custo muito infe-
rior ao atual. Até setembro de 2021, foram 
concluídos 5577 quilômetros de novas redes 
trifásicas em 230 municípios e 7 mil quilôme-
tros estão em execução.
Paralelamente, o Rede Elétrica Inteligente é 
a maior iniciativa de automação da leitura do 
consumo de energia da América Latina, com 
1,5 milhão de clientes, cerca de 5 milhões de 
paranaenses, beneficiados na primeira fase, 
até o fim de 2022.  Na primeira fase, que 
terá investimentos de R$ 820 milhões, estão 
sendo atendidos 151 municípios das regiões 
Leste (Região Metropolitana de Curitiba), 
Centro-Sul, Sudoeste e Oeste, beneficiando 
aproximadamente 4,5 milhões de paranaen-
ses. Até setembro, 50 mil novos medidores 
foram instalados em Pato Branco, Francisco 
Beltrão, Capanema, Planalto, Realeza, Santa 
Izabel do Oeste, Boa Ventura do São Roque 
e Pitanga. A previsão da Copel é dobrar este 
número até novembro. 

RESUMO DA NOTÍCIA: Com toda a direção da empresa trabalhan-
do no mesmo espaço, o corpo técnico e a mudança representam um 
novo momento para a Copel e une múltiplas atividades de gestão

Fotos: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional

Com o novo sistema, as unidades consumido-
ras terão medidores digitais que se comuni-
cam diretamente com o Centro Integrado de 
Operação da Distribuição da Copel, facilitan-
do o controle de toda a cadeia, da subestação 
até o consumidor final. Esse investimento tec-
nológico permitirá leitura de consumo a dis-
tância e autonomia para o cidadão monitorar 
seu consumo em tempo real por aplicativo. 
Além disso, o programa vai reduzir o tempo 
de desligamento provocado por intempéries 
e outros fatores externos ao sistema.
As iniciativas não são de agora: fazem parte 
de um plano de investimentos ousado que 
vem sendo implementado ao longo dos últi-
mos três anos. Entre 2019 e 2021, o investi-
mento somado é de R$ 5,9 bilhões. Somente 
em distribuição de energia a Copel está apli-
cando, no triênio, mais de R$ 3,2 bilhões.  

NOVA PCH REFORÇA A PRODUÇÃO
DE ENERGIA RENOVÁVEL

A Copel inaugurou no dia 1º de outubro a 

PCH Bela Vista, localizada no Rio Chopim, no 
Sudoeste paranaense, entre os municípios 
de Verê e São João. O investimento total na 
obra foi de R$ 224 milhões por parte da Co-
pel. A usina é composta por três unidades 
geradoras na casa de força principal e mais 
uma, menor, na casa de força complementar. 
Juntas, elas somam uma potência de 29,81 
megawatts (MW). O empreendimento foi 
concluído com dois anos de antecedência em 
relação ao prazo inicial e vai produzir energia 
elétrica suficiente para atender até 100 mil 
pessoas.

MELHOR DISTRIBUIDORA DO BRASIL
Em agosto de 2021, a Copel recebeu o prê-
mio de melhor distribuidora de energia do 
Brasil. Pela oitava vez nos últimos dez anos, 
a empresa foi também considerada a melhor 
na opinião de seus consumidores. Para a con-
quista do primeiro lugar nacional, a boa ava-
liação dos clientes foi somada à qualidade de 
gestão e de operação. Além da melhor ava-

liação pelos clientes, a empresa foi campeã 
geral da região Sul e vencedora nacional no 
quesito de gestão econômico-financeira, que 
avalia a capacidade de geração de valor, le-
vando em consideração as exigências da con-
cessão e as características do negócio.

MAIOR COMERCIALIZADORA DO BRASIL
Braço de comercialização da Companhia, 
a Copel Mercado Livre (CML) alcançou em 
2021 o posto de maior comercializadora do 
Brasil em volume de energia comercializada.  
A conquista foi alcançada em apenas cinco 
anos – a subsidiária da Copel foi criada em 
abril de 2016. No período, ela multiplicou o 
número de clientes e cresceu exponencial-
mente. Somente nos últimos quatro anos, 
a empresa teve um crescimento médio de 
171%. A CML atua no mercado livre de ener-
gia e assessora empresas que querem migrar 
para o mercado livre de energia.

COPELCOPEL

Texto  - Andréia Bordinhão
Fotos  - Dalmo Borba

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIACOMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

DANIEL SLAVIERO PIMENTEL  - Presidente
da Companhia Paranaense de Energia
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Água Boa, cidade localizada no Vale do Ara-
guaia, em Mato Grosso, tem sua economia 
baseada no agronegócio, sobretudo na pro-
dução de grãos. No município, com 198 mil 
hectares plantados com soja, foram produ-
zidos, na última safra, 160 mil toneladas da 
commodity, e por lá, a produtividade média é 
superior a 57 sacas de soja por hectare. Nos 
próximos meses, haverá uma revolução na 
região: a conectividade 5G vai transformar 
o agronegócio. Em uma fazenda, escolhida 
estrategicamente para receber um projeto 
inédito no país, será possível mensurar resul-
tados de como a tecnologia, associada a fer-
ramentas de digitalização, podem alavancar 
os negócios no campo, com benefícios eco-
nômicos, ambientais e sociais. É a Fazenda 
Conectada Case IH, uma propriedade rural 
real que será a vitrine da prática da agricultu-
ra digital no Brasil.
O projeto faz parte de uma parceria selada 
entre a fabricante de máquinas agrícolas 
Case IH e a empresa de telecomunicações 
TIM, que instalou duas antenas 4G (uma na 
fazenda e uma no centro de Água Boa), com 
banda larga instantânea de 700 megahertz, 
que vai beneficiar não somente a proprieda-
de, mas também, todas as comunidades no 
entorno de Água Boa, cerca de 16 mil pes-
soas, vários hospitais, 21 escolas e pelo me-
nos quatro universidades. 
A Case IH montou toda a estrutura para aten-
der a fazenda em sua rotina diária, com má-

quinas agrícolas de última geração, embar-
cadas com inteligência artificial, telemetria e 
ferramentas tecnológicas, além de estruturar 
uma central de suporte integral aos produto-
res (serviço que também se estende a todos 
os clientes da marca chamada AFS Connect 
Center), e ainda, capacitar técnicos especifi-
camente para atender este público.
De acordo com a Case IH, o objetivo da Fazen-
da Conectada é mostrar como conectividade 
e digitalização aumentam a eficiência agrícola 
com a junção de todas as tecnologias dispo-
níveis em um só local, aumentando a renta-
bilidade do agricultor e a adoção de práticas 
mais sustentáveis.
A Case IH sempre ditou tendências, sendo 
reconhecida pelo seu DNA de inovação e pio-
neirismo. É a marca que introduziu as mais 
inéditas tecnologias para o agronegócio bra-
sileiro e, agora, na era da revolução digital 
no campo, não seria diferente.  “Por meio de 
machine learning, as nossas máquinas inteli-
gentes que aprendem e se auto ajustam; os 
dados gerados por nossos equipamentos e 
soluções, que usam Big Data e Data Analyti-
cs, mostram que nós já estamos inseridos na 
agricultura digital. E tudo isso será demons-
trado na prática em uma propriedade de mais 
de 3 mil hectares, a Fazenda Conectada Case 
IH, que reúne as mais avançadas tecnologias 
que o produtor brasileiro já teve acesso”, 
disse Christian Gonzalez, vice-presidente da 
Case IH para a América Latina.

CAPITAL DA AGRICULTURA DIGITAL
Com safra, liberada na região de Mato Grosso 
desde de 15 de setembro, as comparações 
de eficiência e produtividade da Fazenda Co-
nectada estão sendo analisadas. Engenheiros 
agrônomos e profissionais de pesquisa au-
tônomos, são os responsáveis por mensurar 
os resultados e realizar as comparações. Eles 
realizam comparativos de "antes e depois" 
da criação da Fazenda Conectada. E com a 
modernização, pode ocorrer um movimento 
inverso ao êxodo rural que existiu no passa-
do, e Água Boa se tornará a capital da agricul-
tura digital, atraindo profissionais de diversas 
áreas tecnológicas e agronômicas e as Agte-
chs, staturps que oferecem soluções para o 
agronegócio e que já somam 1.574 no país.
Democratizar o acesso a redes 4G, no cam-
po ou nas cidades, é uma das prioridades da 
TIM.  “Levamos conectividade a mais de 6 mi-
lhões de hectares, impulsionando negócios 
com agricultura conectada e agora queremos 
chegar não só aos grandes, mas também 
aos produtores de menor porte que buscam 
tecnologia e soluções de conectividade para 
aumentar a produtividade e eficiência ope-
racional. O piloto em parceria com a Case 
IH será importante para testarmos a expan-
são de projetos de conectividade a demais 
regiões do país”, informou Paulo Humberto 
Gouvea, da Head de Soluções Corporativas 
da TIM Brasi.

FAZENDA CONECTADA É O CAMINHO DA 
PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE

A Fazenda Conectada Case IH é 100% digita-
lizada e todos os departamentos - do campo 

aos especialistas em agricultura digital e de 
precisão - estarão conectados através da rede 
de internet, permitindo a obtenção de diag-
nósticos remotos para todas as áreas assim 
como mais agilidade na tomada de decisões 
que vão evitar perdas - de tempo e dinheiro - 
e impactos ambientais.
A ideia da Fazenda Conectada, é que o seu 
modelo possa ser replicado e aplicado, fu-
turamente, em qualquer propriedade rural 
brasileira. Tecnologias disponibilizadas per-
mitem que especialistas em diversas áreas 
acompanhem todas as operações realizadas, 
das atividades nas lavouras ao trabalho de 
processamento e beneficiamento de grãos, e 
de seus fornecedores, gerando os mais diver-
sos diagnósticos. Ao mesmo tempo, a área de 
suporte poderá interagir diretamente com os 
colaboradores, de forma virtual e em tempo 
real, para solucionar dúvidas ou problemas 
que possam surgir no dia a dia.
“A conectividade nas Fazendas vai permitir 
que problemas sejam resolvidos na hora, 
sem a necessidade de deslocamento. Essa é 
uma realidade cada vez maior em muitos dos 
nossos clientes. É o que chamamos de servi-
ços conectados”, assegurou Rodrigo Alandia, 
Gerente de Marketing de Produto da Case IH 
para América Latina.
Com as máquinas agrícolas lançadas pela 
Case IH neste ano, como o Steiger AFS Con-
nect e o Magnum AFS Connect, tratores que 
nascem conectados para alavancar eficiência 
produtiva em todos os sentidos. 
O mesmo acontece com as colheitadeiras 
Axial-Flow Serie 250 Automation, que graças 
ao sistema inteligente de regulagem automá-
tica, permitem automatizar 86% das opera-
ções da máquina. 
Além de ter a conectividade como destaque.

Os sistemas tecnológicos embarcados nas 
máquinas agrícolas permitem que o ope-
rador, possa focar sua atenção em outros 
detalhes da lavoura, aumentando a produti-
vidade. Ele passa a ter uma função mais es-
tratégica durante a operação. 
“A máquina e suas tecnologias têm condições 
de coletar e processar informações que um 
ser humano não conseguiria sozinho”, falou 
Eduardo Penha, Diretor de Marketing e Co-
municação da Case IH. 
A conectividade fornece mais recursos de 
suporte, aumentando a disponibilidade da 
máquina e mantendo os operadores em cam-
po. O acesso remoto do monitor, desde que 
autorizado pelo proprietário, permite que um 
gerente ou concessionário compartilhe da 
mesma visão do operador, ajudando a iden-
tificar eventuais problemas.
De acordo com a Case IH, os concessionários 
também podem usar o suporte de serviço re-
moto para identificar as necessidades de ma-
nutenção e serviços para orientarem, proati-
vamente, quais peças serão necessárias, sem 
visitar a operação que às vezes está a uma 
distância muito grande. As atualizações à dis-
tância de software permitem que as revendas 
enviem atualizações de firmware sem fio di-
retamente para o trator.
“A conectividade aumenta a disponibilidade 
em campo. Esteja no trator ou a 300 quilô-
metros de distância, o produtor terá a mesma 
capacidade de gerenciar a sua frota e a ope-
ração. Ele poderá compartilhar e transferir 
dados - de linhas de orientação a informações 
agronômicas e de aplicação”, completou Ro-
drigo Alandia.

MÁQUINAS CONECTADAS
Estimativas de entidades que atuam no setor 

de máquinas agrícolas apontam que 2021 
deverá ser um ano de vendas recordes, com 
faturamento estimado em R$ 33 bilhões, 30% 
acima dos resultados obtidos pelo setor em 
2020. A tendência dos veículos embarcados 
com agricultura de precisão está aumentan-
do ano a ano. Com essas ferramentas, as má-
quinas agrícolas se tornam mais econômicas 
(reduzem a quantidade de aplicações de insu-
mos, aplicando apenas volumes de fertilizan-
tes ou sementes realmente necessárias para 
determinada área, diminuem significativa-
mente o uso de defensivos químicos, evitam 
a compactação do solo e aumentam a eficiên-
cia do trabalho no dia a dia, consomem me-
nos combustível assim como emitem menos 
gases poluentes).

Seguindo essa tendência, neste ano a Case IH 
apresentou ao mercado duas de suas princi-
pais e mais avançadas máquinas, o novo Stei-
ger AFS Connect e o Magnum AFS Connect. O 
primeiro representa uma linha de tratores ar-
ticulados embarcados com a tecnologia AFS 
Connect que estabelece um novo padrão en-
tre o campo e a conectividade, e o segundo, 
o Magnum, chegou com um visual renovado 
e muito mais moderno, também com o sis-
tema AFS Connect e uma cabine reprojetada 
que oferece mais conforto, armazenamento 
e controles fáceis de usar. As duas máquinas 
permitem serem monitoradas através do AFS 
Connect Center, recebendo as informações 
dentro da cabine através de um monitor, 
projetado para navegação intuitiva e a co-
nectividade. "Com estas máquinas, entramos 
em um novo nível de conectividade e visuali-
zação remota nunca antes visto no campo", 
afirmou Alandia.

Fazenda Conectada
Agricultura digital mostra como a tecno-

logia pode elevar os patamares de pro-
dutividade e sustentabilidade

RESUMO DA NOTÍCIA: A cidade de Água Boa (MT) está prestes a viver 
uma transformação que vai redefinir os limites da produtividade no campo. Bem-
-vindo à Fazenda Conectada, um projeto inovador da Case IH, que levará conecti-
vidade para toda a região, além das melhores e mais avançadas soluções tecnoló-
gicas para a Agricultura Digital.
Na fazenda, serão monitorads safra após safra, extraindo indicadores agronômi-
cos de performance de frota, de desempenho e eficiência econômica e de gestão 
de pessoas. Todas as máquinas Case IH conectadas e apresentadas em ambiente 
real. As sementes de um futuro promissor já começaram a germinar.
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A Comissão de Educação da Assembleia Le-
gislativa do Paraná aprovou o parecer favorá-
vel ao Projeto de Lei 141/2021, que autoriza 
o Governo do Estado a buscar recursos com 
BID (Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento).
O deputado estadual Gugu Bueno é o relator 
do Projeto de Lei e destaca que a finalidade 
é exclusiva para investimentos em reformas, 
ampliações e novas unidades de colégios es-
taduais.

Um produtor de Cristalina, Goiânia, pode ter 
batido o recorde brasileiro de sacas de trigo 
por hectare. Paulo Bonato registrou perto de 
10 mil quilos por hectare, mais precisamente 
9.630 kg/ha ou 160,5 sacas. Ele plantou a va-
riedade tropical BRS 264, da Embrapa.
A colheita foi feita por meio de três colheita-
deiras. No ano passado, o mesmo produtor 
havia colhido 142 sacas de trigo por hectare. 
Esse ano, com 110 dias, a lavoura já apresen-
ta um potencial impressionante.
O produtor Paulo Bonato comenta que a 
cultura é desafiadora. “É uma cultura que 
enriquece o Brasil e uma fonte de alimenta-
ção de alto poder nutritivo”, descreve. “Essa 
produtividade é resultado de muito trabalho 
e investimentos em tecnologia. 

Em 2013, o então prefeito de Cascavel, Edgar 
Bueno, assinava com o BID (Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento) o contrato de 
US$ 28,750 milhões para obras de infraestru-
tura do PDI (Programa de Desenvolvimento 
Integrado), que mudaria a cara das Avenidas 
Brasil, Tancredo Neves e Barão do Rio Branco, 
devido ao transporte coletivo.

Como a sede do BID fica em 
Washington, capital dos EUA o 
contrato foi firmado em dólares

Na época, o empréstimo correspondia a R$ 
64,1 milhões, pois um dólar custava R$ 2,23. 
Assim, a dívida é paga em dólares. Só que os 
valores hoje são bem diferentes.
O Município teve cinco anos de carência an-
tes de começar a depositar as parcelas do 
empréstimo. A chamada amortização, que é 
o pagamento da dívida em si, teve início em 
2019, quando o prefeito já era Leonaldo Para-
nhos, e se encerra em 2038. São 40 parcelas 
no total, com dois depósitos por ano: um em 
abril e outro em outubro.
Sete anos depois da assinatura, o dólar mais 
que dobrou e o valor da dívida, também. 
Com o dólar na casa de R$ 5,26 (cotação 
de 16/09/2021), o valor correspondente ao 
empréstimo saltou dos R$ 64 milhões para 
mais de R$ 151 milhões. Contudo, a prefei-
tura já pagou cinco parcelas, um total de US$ 
3.487.208,97, ou R$ 17.111.015,26 (consi-
derando a cotação da época dos depósitos). 
A prefeitura ainda deve US$ 25.262.791,03, 

“Este será o maior investimento da história na 
escola pública do Paraná que vai fazer frente 
às demandas e solucionar os problemas es-
truturais históricos nos colégios estaduais, 
mas com um olhar para o futuro”, esclarece o 
relator, deputado estadual Gugu Bueno.
O valor previsto é de US$ 90,5 milhões de 
dólares que vão financiar o Programa Educa-
ção para o Futuro que envolve investimento 
em estrutura e tecnologias educacionais mas 
também tem uma proposta pedagógica de 

É fruto do acompanhamento diário da cultura 
e da percepção da necessidade de planta em 
todos os seus ciclos”.
A pesquisa desenvolvida pela Embrapa tam-
bém é ressaltada pelo produtor de Goiânia, 
aliada ao solo do pla-
nalto central, eficiente 
na produção de trigo 
de qualidade. Em nível 
mundial, o recorde de 
produtividade em tri-
go foi estabelecido em 
2020 – 17.398 kg/ha 
ou 289,96 sc/ha em 
uma propriedade em 
Ashburton, na Nova 
Zelândia, com seme-

que, se pagos hoje, a um dólar de R$ 
5,26, o total a ser desembolsado seria R$ 
132.882.280,81. Ou seja, 107,3% do valor 
contratado em 2013.
A próxima parcela vence dia 15 de outubro. 
O valor beira US$ 1 milhão. Na época do con-
trato, daria R$ 2,23 milhões. Se fosse paga 
agora, seriam mais de R$ 5,26 milhões. Essa 
será a segunda parcela depositada este ano e 
a sexta das 40.

VALORES REAIS
A matemática dos valores nominais assusta, 
contudo, os cofres municipais também se be-
neficiaram da alta do dólar.
Como o repasse não ocorreu em cota única, a 
cada parcela, o valor também era atualizado 
na cotação do dia. Assim, o valor que a prefei-
tura sacou não foram os R$ 64,1 milhão, mas 
R$ 101.016.374. A primeira parcela do em-
préstimo, de US$ 652.174, foi depositada em 
novembro de 2014, cuja cotação era de R$ 
2,57. A última parcela, de US$ 4.748.685,88, 
foi repassada em julho de 2019, com o dólar 
a R$ 3,74.

PAGAMENTO
O prefeito Leonaldo Paranhos entende a 
complexidade do contrato, contudo, infor-
mou que o Município não irá deixar de hon-
rar esse compromisso. “A única coisa é que 
a gente trabalha também com o termômetro 
do mercado, porque, como é uma parcela 
em dólar, a gente tenta sempre pegá-lo no 
menor patamar possível, e nem sempre é 

fortalecimento da Educação Profissional. Na 
cotação atual do dólar, o investimento será de 
quase R$ 500 milhões.
“O recurso vai financiar o Programa Educação 
para o Futuro, que tem o foco de investir pe-
sado em reforma, ampliação e construção de 
novas unidades. Este é um projeto arrojado 
e com visão de futuro que, certamente, vai 
transformar a aprendizagem das futuras ge-
rações de estudantes paranaenses”, afirma 
Gugu Bueno.

adura em abril de 2019 e colheita em 17 de 
fevereiro de 2020.

(Vandré Dubiela/Sou Agro)

possível, devido à instabilidade que existe no 
Brasil, mas a nossa equipe faz esse radar, só 
que nosso limite máximo é 15 de outubro.”
E cita que a dívida dobrou: “A nossa dívida 
dobra de valor. Apesar de que nós já paga-
mos grande parte da contrapartida, mas o 
financiamento nós começamos a pagar já na 
nossa primeira gestão e temos pagado duas 
parcelas [por ano]. É um valor significativo, 
mas conta assumida tem que ser honrada.”

VARIAÇÃO DE TAXAS E JUROS 
Apesar de uma taxa baixa de juros, os valores 
pagos são significativos. Somente de juros e 
comissões de crédito, Cascavel já pagou US$ 
3.045.252,93, ou R$ 12.333.998,02.
Os recursos começaram a ser usados em 
2015 para as obras do PDI e desde esse pe-
ríodo começou a valer a variação das taxas: 
de juros, que é de 2,65% ao ano (calculada 
sobre o valor pego), e da comissão de crédito, 
de 0,5% ao ano (calculado sobre o que ainda 
está disponível para ser gasto).
A taxa de juros e as comissões de crédito são 
baseadas na Libor (London Interbank Offered 
Rate), que engloba diferentes instituições fi-
nanceiras.

CONTRAPARTIDA
O contrato de financiamento de US$ 28,75 
milhões tinha uma cláusula que obrigou o 
Município a dar contrapartida em igual valor 
em investimentos, que pela cotação atualiza-
da foi de R$ 105.782.416,14.
De acordo com a Seplag (Secretaria Munici-
pal de Planejamento e Gestão), o Município 
empregou recursos livres para a contrapar-
tida. Um dos exemplos é a obra do Ecopark 
Oeste, cuja maior parte dos recursos era da 
Itaipu, entrou como contrapartida.

ALEP – Comissão de Educação 
aprova maior investimento 
da história na escola 
pública do Paraná

AÇÕES DO DEPUTADO GUGU BUENO

PRODUTOR OBTÉM MÉDIA DE 160,5 SACAS/HA DE TRIGO

CASCAVEL
SETE ANOS APÓS CONTRATO 

COM BID, MUNICÍPIO DEVE O DOBRO

RESUMO DA NOTÍCIA: O deputado estadual Gugu 
Bueno é o relator do Projeto de Lei e destaca que a 
finalidade é exclusiva para investimentos

RESUMO DA NOTÍCIA: A matemática dos valores nominais assus-
ta, contudo, os cofres municipais também se beneficiaram da alta do 
dólar nas compras de material durante as obras

CASCAVEL - Uma cidade em expansão, com uma série de atividades para a indústria de transformação, centro educacional e médico do Oeste
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O café da manhã é uma refeição que tem 
como objetivo principal garantir os nutrien-
tes necessários para começar bem o dia. Ir 
direto para o almoço pode acarretar proble-
mas como o aumento da fome e, consequen-
temente, da quantidade que se come poste-
riormente.
O ideal é ter diversidade na mesa: pão, bolo 
simples, suco natural, leite, café, frutas, ce-
reais, entre outros. Não é indicado tomar 
apenas uma xícara de café puro, um suco 
detox ou até mesmo um shake; o segredo é 
comer bem, mas sem exageros.
Durante a manhã, o corpo tem um ritmo que 
estimula a liberação de hormônios ao longo 
do dia, como a testosterona, que está rela-
cionada à força muscular, o cortisol, que nos 
deixa alerta, e a serotonina, que é responsá-
vel pelo nosso bem-estar e disposição.
É diferente do período da noite, quando li-
beramos outros tipos de hormônios que vão 
lentificar essa digestão e a ação de enzimas. 
"Temos uma maior facilidade em metabolizar 
gorduras e carboidratos e o nosso sistema di-
gestivo funciona melhor para aproveitarmos 
a energia que vem desses alimentos", explica 
Evelyn Freitas, nutricionista, especialista em 
nutrição funcional/esportiva e mestre em nu-
trição e saúde pela UFCE/Ceará).
Alguns estudos ainda reforçam que um bom 
café da manhã reduz o consumo calórico ao 
longo do dia, além de melhorar a qualidade 
dos nutrientes ingeridos, contribuindo para 
hábitos mais saudáveis e reduzindo a morta-
lidade por doenças cardiovasculares.
Para Karin Sedó Sarkis, nutricionista do Fleury 
Medicina e Saúde, tem café da manhã para 
todos os gostos, portanto, não há desculpas 
para dispensá-lo. "Ele vai desde o clássico 
pão com manteiga e café com leite acompa-
nhado de uma fruta, passando por torradas 
com queijo e suco natural, ou tapioca com 
ovo mexido e queijo, chegando até a bebida 
de origem vegetal ou suco verde acompa-
nhado de frutas de aveia/granola, salpicadas 
com oleaginosas como nozes, amêndoa, cas-
tanhas, dentre outros", exemplifica. 

Por que não devo pular o café da manhã?
Há uma tendência em quem não toma o café 
da manhã passar o dia beliscando ou comer 
mais à noite. Michelle de Carvalho Oliveira, 
nutricionista pela UFMG (Universidade Fede-
ral de Minas Gerais) ressalta que quando não 
comemos pela manhã, a busca por alimentos 
mais práticos e rápidos são inevitáveis. "Além 

disso, o mau humor e a falta de atenção tam-
bém podem entrar na rotina do dia a dia, as-
sim como dores na cabeça e cansaço", alerta 
a especialista. 
É válido ressaltar que muitas pessoas não 
têm apetite logo quando acordam. Isso pode 
ocorrer pela falta de tempo ou simplesmen-
te por acordarem muito cedo, por exemplo. 
Nesses casos, pode tomar no meio da manhã. 
Por outro lado, têm aquelas que costumam 
acordar com mais apetite, o que favorece a 
ingestão assim que acordam. 
O importante, quando se considera o ciclo 
circadiano, é que se ofereça mais calorias no 
período diurno do que no noturno.
"No geral, nós somos uma espécie diurna 
que se alimenta no período claro, mas com 
a modernidade e o uso constante de celula-
res, luzes de led ou televisão, acabamos por 
desregular nossa melatonina, que é um hor-
mônio que altera muito o nosso ciclo circa-
diano", explica Freitas. "Isso pode ocasionar a 
falta de apetite e disposição pela manhã em 
algumas pessoas", conclui. 

COMO GARANTIR UM DIA 
COM MAIS ENERGIA E DISPOSIÇÃO 

1. O principal erro é não comer 
Na maioria dos casos, quem não toma café da 
manhã, como já mencionado, tem uma ten-
dência elevada de comer mais à noite, quan-
do há maior liberação de melatonina. 
Esse hormônio prepara o corpo para o sono, 
por isso desacelera o processo digestivo.
O resultado de comer mais à noite é a dificul-
dade em gastar energia, menor sensibilidade 
à insulina, maior acúmulo de gordura abdo-
minal, além de atrapalhar o sono e de predis-
por ao refluxo. 

2. Comer apenas fontes proteicas. 
Você sabia que o consumo de frutas, além de 
ser extremamente indicado, auxilia no bom 
funcionamento do intestino? 
E quanto aos carboidratos, são eles os res-
ponsáveis por fornecer mais energia, equi-
librar a saciedade e dar mais disposição ao 
longo do resto do dia. 

3. Ingerir somente uma xícara de café 
Apesar da função estimulante já conhecida 
da cafeína, o café puro não garante toda a 
energia necessária para o organismo, e não 
conta como uma refeição. 
Fique atento caso você faça isso, pois pessoas 

mais sensíveis podem desenvolver sintomas 
gástricos. Outro ponto importante é a quanti-
dade de açúcar. 

4. Substituir o café da manhã por um shake 
Mas vale lembrar que trata-se de uma bebida 
ultraprocessada e que não contém todos os 
nutrientes necessários para a refeição. 

5. Comer apenas alimentos industrializados 
e ultraprocessados 
Em geral, ter um café da manhã baseado 
em frios (presunto, mortadela, salame), bo-
lachas, margarina, achocolatados, sucos de 
caixa, não faz à saúde bem.
Além disso, eles não oferecem vitaminas e 
minerais importantes e são cheios de aditi-
vosquímicos. 

6. Exagerar nos carboidratos. 
Ao mesmo tempo em que não podemos ex-
cluí-los, não é bom exagerar. 
Têm pessoas que comem muitas frutas com 
mel e granola, que também são fontes de 
carboidratos. Isso pode favorecer o ganho de 
peso e até ocasionar o diabetes. 
Equilíbrio é a dica principal. 

7. Não incluir uma fonte de proteína (ovos, 
frango ou laticínios) e de gorduras saudá-
veis (azeite, castanhas, abacate). 
Ambas são fundamentais para a saciedade 
e, ao incluí-las, você chegará no almoço com 
menos fome. 

8. Beber somente um suco verde. 
Não é o suficiente e faz com que a fome ve-
nha mais rápido.

9. Monotonia alimentar. 
Evite sempre comer as mesmas coisas. 
Variar no tipo de fruta, bebida, pão, pois cada 
alimento possui nutrientes distintos. 

Fontes: Evelyn Freitas, nutricionista, especia-
lista em nutrição funcional/esportiva e mes-
tre em nutrição e saúde pela UFCE (Univer-
sidade Estadual do Ceará); Karin Sedó Sarkis, 
nutricionista do Fleury Medicina e Saúde; 
Michelle de Carvalho Oliveira, nutricionista 
pela UFMG (Universidade Federal de Minas 
Gerais); Mirele Savegnago Mialich Grecco, 
nutricionista e professora da FMRP-USP (Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo).

CAFÉ DA MANHÃ EM 9 REGRAS
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Vocês devem lembrar que criar um Canal de 
Denúncia na empresa é uma das etapas do 
Programa de Compliance. Quando sugeri-
mos esse passo, somos questionados: “vale 
a pena”?
Trarei algumas informações para que vocês 
tirem as suas próprias conclusões.
O Canal de Denúncia é um meio de comu-
nicação, no qual os colaboradores, clientes, 
parceiros e terceiros podem denunciar práti-
cas que sejam consideradas ilegais, sem risco 
de retaliação ou exposição do denunciante, 
sendo que as principais práticas que são leva-
das a esse canal, são:
- Corrupção e lavagem de dinheiro;
- Assédio moral;
- Assédio  sexual;
- Desvios éticos de conduta;
- Fraudes;
- Subornos, 
- Atos ilícitos; 
- Vazamento de  informações
Lendo atentamente cada um dos temas aci-
ma, por si só, já se vê um leque de vantagens 
que a empresa ganha com a criação do Canal 
de Denúncia. Mesmo assim, vou trazer a mi-
nha percepção sobre as principais vantagens 
dessa etapa do Programa de Compliance:

DIREITOS &

Lilliana Bortolini Ramos
OAB-PR 21.943
lilliana.bortolini@gmail.com
@lilliana.bortolini
WhatsApp: (41) 99228-4899

DEVERESDEVERES

1. - Combater as más práticas e eliminar ou 
minimizar as fraudes
2. - Identificar e reduzir os riscos do negócio
3. - Maximizar os lucros
4. - Reduzir o passivo judicial
5. - Melhorar a imagem da empresa perante 
mercado e investidores
6. - Fortalecer o monitoramento e controles
7. - Transparência na gestão
8. - Assegurar o cumprimento de leis, políticas 
e regras internas
9. - Mostrar se o código de conduta e regi-
mento interno estão sendo seguidos
10. - Melhorar o ambiente de trabalho
11. - Agir contra discriminação, assédio, favo-
ritismo e rigor excessivo em relação aos cola-
boradores, fornecedores e terceiros
12. - Auxiliar na fidelização dos clientes e na 
redução da rotatividade de mão-de-obra
Depois dessas rápidas palavras, acho que 
você já está apto a responder a pergunta ini-
cial, qual seja, se vale a pena ter um Canal de 
Denúncia na sua empresa? Vale! 

Mas, para que esse meio de comunicação se 
torne efetivo, você deve garantir o sigilo das 
informações, a privacidade, honra e proteção 
da imagem do denunciante e do denunciado. 
Para tanto, além de muito cuidado na escolha 
das pessoas que farão parte do Comitê, a ca-
pacitação de toda a equipe tem que ser feita 
e atualizada sempre que necessário.
É importante destacar que, muitas vezes, 
por conta de situações trazidas ao Canal de 
Denúncia, são feitas revisões e alterações de 
processos internos, além da imposição de 
medidas educativas e/ou disciplinares.
Conta pra mim: você já teve alguma experiên-
cia com Canal de Denúncia? Como foi?

CANAL DE DENÚNCIAS
O papel da regulação e o desenvolvimento 
sustentável do país será o tema que reunirá 
cerca de 1 mil pessoas no XII Congresso Bra-
sileiro de Regulação e 6a. Expo ABAR, que 
acontece em Foz do Iguaçu (PR), entre os dias 
10 e 12 de novembro, no Rafain Palace Hotel 
& Convention Center.
Promovido pela ABAR (Associação Brasileira 
de Agências de Regulação), o evento é con-
siderado o mais importante do país e será 
a primeira oportunidade, desde o início da 
pandemia, para debates presenciais e ne-
tworking entre representantes das agências, 
concessionárias e prestadoras de serviços 
públicos, especialistas em regulação, acadê-
micos, representantes da sociedade civil e 
profissionais de áreas como Direito, Econo-
mia, Contabilidade e Engenharias.
Os três dias do evento seguirão rígidos pro-
tocolos sanitários e preveem em sua progra-
mação a apresentação de trabalhos técnicos 
pela manhã e painéis, mesas redondas e 
debates temáticos durante a tarde, em seg-
mentos como: petróleo e gás, transportes 
e logística, energia, saneamento básico, re-

cursos hídricos e saúde, aspectos jurídicos e 
institucionais, governança e controle social. A 
edição deste ano teve recorde de trabalhos 
técnicos inscritos: foram 205 em sete diferen-
tes categorias.

EVENTOS PARALELOS
Esta edição terá um diferencial em relação às 
anteriores: o Congresso abrigará dois impor-
tantes eventos internacionais: o FIAR (Fórum 
Iberoamericano de Regulação), promovido 
pela Aderasa (Asociación de Entes Regula-
dores de Agua Potable y Saneamiento de las 
Américas), que será realizado nos dias 9 e 10; 
e o ERSAN (Encontro dos Entes Reguladores 
dos Serviços de Saneamento Básico e Recur-
sos Hídricos dos Países Ibero-Americanos e 
da Comunidade de Língua Portuguesa), pro-
movido por um conjunto de organizações, 
entre elas a ERSARA (Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos dos Aço-
res), a ser realizado no dia 11.
Em paralelo ao Congresso também ocorrerá 
a 6ª edição da Expo ABAR, espaço destinado 
à exposição institucional dos participantes 

do evento, que tem como objetivo a troca de 
experiências e o desenvolvimento de novos 
projetos.
O XII Congresso Brasileiro de Regulação tem 
apoio institucional de instituições como a 
AESBE (Associação Brasileira das Empresas 
Estaduais de Saneamento), o CREA-PR (Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná), o Corecon-PR (Conselho Regional 
de Economia do Paraná), o IEP (Instituto de 
Engenharia do Paraná) e a Assemae (Associa-
ção Nacional dos Serviços Municipais de Sa-
neamento), entre outras. As inscrições para 
o evento podem ser feitas pelo site https://
congressoabar.com.br/.

SERVIÇO:
O QUE: XII Congresso Brasileiro de Regulação 
e 6ª Expo ABAR – “O papel da regulação e o 
desenvolvimento sustentável do Brasil”
Quando: 10, 11 e 12 de novembro de 2021
Local: Rafain Palace Hotel & Convention Cen-
ter, Foz do Iguaçu/PR
Inscrições: https://congressoabar.com.br/
Fonte: Assessoria

Congresso Brasileiro de Regulação no
RAFAIN PALACE HOTEL de Foz do Iguaçu

VALE A PENA TER?
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VESTIDOS
APOSTAS CERTAS PARA O VERÃO 2022  

ELAS

O Verão 2022 vem com uma proposta de liberdade, entusiasmo, 
leveza e muitas cores, desde os mais suaves, como o lilás, verde, 
rosa, azul, passando para o rosa pink, azul turquesa, indo para as 
cores neon como o verde lima, laranja e amarelo. Vamos encontrar 
estampas florais, poás, e listras multicoloridas,  principalmente nos 
vestidos que são uma das apostas certeiras para esta estação mais 
energizante do ano. 
Os vestidos ganham formas, com as mangas bufantes que vão con-
tinuar em alta, tecidos leves,  e detalhes delicados com amarrações 
nas costas, decotes, e recortes para trazer feminilidade ao look. 
Um resgate a natureza, trazendo a calma e a busca por produtos 
sustentáveis, aumentam a procura por trabalhos artesanais, como 
o crochê, bordados e macramês, as peças ganham listras coloridas, 
estampas de flores, muitas cores e personalidade. 
As estampas também são uma forte tendências nas coleções, como 
os florais, e o xadrez Vichy, nos vestidos que lembram as campo-
nesas, trazendo o estilo Cottagecore, com detalhes como decotes 
quadrados, espartilhos feito com ilhós delicados, busto meia taça e 
detalhes em rendas. 
Para quem não abre mão do estilo minimalista, clássicos, os vesti-
dos mais retos, tecidos estruturados, poucos detalhes, mas para se 
manter no clima do verão, vem com cores vibrantes, para quebrar 
a sobriedade. 
Vamos ter vestidos para todos os gostos e estilos nesse verão, que 
você pode apostar sem medo, e se sentir leve e feminina, sem dei-
xar o conforto de lado, use com sandálias rasteiras, mules, e até 
com tênis que vai te deixar moderna e estilosa.

CAFÉ &

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com
Consultora de imagem e estilo

@cafe_elas



Nova Fase  | 2928 |  Nova Fase

E X P E R I E N C E
TURISMO & DESTAQUES

VAI FOMENTAR NEGÓCIOS NO TURISMO  - Abertura do evento foi 
marcada por otimismo com a retomada do setor turístico no Estado

Cristina LiraCristina Lira crislira80@gmail.com
www.cristinalira.com

Blog Turismo por Cristina Lira
cristinaliraturismo

RIO GRANDE DO NORTE

RIO GRANDE DO NORTE VERÃO O ANO TODO!
O SERHS Natal Grand Hotel 
& Resort recebeu para jantar 
na terça-feira (21), importantes 
emissores e operadores da região 
sudeste do Brasil.  
Eles participaram do Visite Rio 
Grande do Norte Experience, 
uma realização do governo do 
Estado do Rio Grande do Norte, 
através da Secretaria de Turismo 
do RN e Emprotur.  No resort fo-
ram recebidos pela gerente de 
contas, Dorinha Nascimento. Os 
convidados puderam conhecer 
alguns apartamentos.

Oferecer uma experiência única, genuina-
mente potiguar, para cerca de 60 operadores 
e agentes de turismo do Sudeste brasileiro é 
o que se propõe a primeira edição do Visite 
Rio Grande do Norte Experience. Evento 
realizado pelo governo do Estado, através da 
Setur e Emprotur, que teve abertura oficial 
na terça-feira, 21 de setembro, no Centro de 
Convenções de Natal.
Durante os próximos dias, os convidados vão 
vivenciar experiências gastronômicas, visitar 
destinos paradisíacos e conhecer a cultu-
ra popular do Rio Grande do Norte numa 
viagem de pós-tur. 
A estrutura de todo o evento foi pensada 
para impulsionar a divulgação do estado 
neste momento de retomada da economia, 
ajudando a movimentar a cadeia do turismo 
e ampliando o relacionamento comercial 
entre o trade turístico local e operadores 
de viagens nacionais e internacionais. A 
ação conta ainda com a participação de 
12 municípios potiguares convidados para 
apresentar seus serviços turísticos.
A abertura do RN Experience contou com 
a condução do cordelista Wagner Cortez, 
que apresentou toda a cerimônia declaman-
do versos típicos da literatura de cordel, 
exibindo parte da cultura popular do Rio 
Grande do Norte para os convidados. 
Outra apresentação que chamou atenção 
da plateia foi o espetáculo “Bye, Bye Natal”, 
um musical que conta, com muito humor, 
a história da capital potiguar como sede de 
uma base americana na 2° Guerra Mundial. 
Ampliando a imersão na história de Natal, os 
convidados acompanharam ainda o primeiro 

episódio da websérie “Homi, deixe de 
guerra!”, produzida pelo Sebrae, que apre-
sentou imagens da época em que Natal foi 
considerada um “trampolim” para a vitória 
americana na guerra.
Na abertura, a secretária de Turismo do Rio 
Grande do Norte, Aninha Costa, destacou 
em seu discurso que o Rio Grande do Norte 
realiza uma gestão correta da pandemia, 
sempre amparada pela ciência, o que possi-
bilita a retomada do setor turístico. Aninha 
afirmou ainda que o Rio Grande do Norte 
já está perto de recuperar toda a oferta de 
voos que tinha no período pré-pandemia.
“O turismo no Rio Grande do Norte já 
demonstra sinais claros de aquecimento, 
estamos em ritmo de crescimento. Ino-
vações como o Visite Rio Grande do Norte 
Experience podem ajudar na retomada, 
dando visibilidade ao estado como um des-
tino turístico relevante, e também apoiando 
a sustentabilidade econômica das comu-
nidades que vivem da atividade turística”, 
afirmou a secretária.
A realização de eventos que ajudem na reto-
mada do setor turístico também é celebrada 
por companhias como a ITA - Transportes 
Aéreos, transportadora oficial do RN Expe-
rience. “Eventos como esse são extrema-
mente importantes. Vindo de uma pan-
demia como essa é necessário todo mundo 
participar dessa retomada. E a Itapemirim 
apoia todo esse processo”, afirmou Fabiano 
Oliveira, diretor comercial da ITA.
Os operadores que estão vivendo a ex-
periência de conhecer o Rio Grande do 
Norte também destacam a importância 

do evento nesse momento de retomada 
da economia. O gerente geral de turismo 
nacional da Abreu, Felipe Cuadrado, acredita 
que vivenciar in loco um destino pode ajudar 
os operadores a perceber os diferenciais do 
lugar, ajudando a moldar os produtos que 
serão oferecidos aos clientes.
“Participar deste evento é uma experiên-
cia ímpar. É a concretização da retomada 
do turismo. É de suma importância que 
a gente conheça o destino. Conhecer por 
apresentação, ou de forma digital, não dá o 
mesmo sentido de viver in loco. 
A gente vivenciar o destino é poder aprender 
a vender coisas diferentes, saber os diferen-
ciais daquele destino”, afirmou.
O Rio Grande do Norte Experience conta 
com importantes parceiros em sua realização 
como a  ITA Transportes Aéreos, a Universal 
Assistance, seguradora oficial do evento, e 
os apoios institucionais da FECOMÉRCIO, 
SEBRAE, Natal Convention, Sindbuggy, ABAV/
RN, Sindetur e ABRASEL. A execução é de 
responsabilidade da Associação Brasileira 
da Indústria Hoteleira do RN, ABIH-RN, por 
meio de termo de fomento com a Emprotur.
Expectativa é que o RN Experience ajude a 
fomentar negócios na retomada do setor 
turístico no Rio Grande do Norte.
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Grupo Recanto Cataratas mostra seu novo empreendimento hoteleiro, 
com 224 apartamentos, ao lado do já consolidado Resort Thermal

RECANTO CATARATAS 
COLLECTION 

A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, fronteira com Argen-
tina e Paraguai, ganhou mais um atrativo com o Recanto Cataratas 
Collection, uma nova ala com 224 quartos. O detalhe, todos com as 
mesmas dimensões e classificados com alto padrão dentro da oferta 
do hotel. Com a adição, o complexo passa a contar com 500 habitações.
De acordo com o diretor comercial da unidade, Edilson Andrade, a 
nova oferta de quartos chega para atender uma demanda que o ho-
tel já recebe com hóspedes de perfil corporativo e de eventos. 
“Poderemos hospedar até 1,3 mil pessoas com toda infraestrutura e 
a qualidade de nossos serviços, reconhecidas e premiadas no cená-
rio hoteleiro do país”, assegurou.
O novo prédio está interligado com o edifício principal por meio de 
passarelas cobertas, mas possui recepção própria, restaurante, área 
de lazer, cafés e demais serviços para facilitar a hospedagem do via-
jante. “Ele segue nossa mesma regra de ouro, que é atender o perfil 
do turista exigente e moderno, que espera conforto e serviços de 
qualidade, itens que fazem parte do ‘DNA’ do Recanto Cataratas e 
de outras unidades hoteleiras que temos em Foz do Iguaçu”, finaliza 
Edilson de Moura Andrade. 
No mesmo complexo, é claro, o espetacular RECANTO CATA-
RATAS Thermas, Resort & Convention; aliás, um resort completo, 
arquitetura surpreendente, integrado a exuberante natureza em 
uma área de 120.000 m², destes, 38.000 m² de área nativa prote-
gida, oferece amplas áreas de lazer, praça de entretenimento, rela-
xante Spa, diversão para todas as idades com serviços de alta qua-
lidade. Suas 501 unidades entre apartamentos e suítes, categorias 

diferenciadas:
STANDART, LUXO, COLLECTION, SUITE MASTER E PREMIUM

Ambientes sofisticados, modernos e confortáveis, onde requinte e 
elegância, clássico e moderno se combinam perfeitamente.
Todas as unidades com piso em madeira ou porcelanato e nas suítes, 
banheira de hidromassagem para 2 pessoas.
APTO STANDARD: Decoração moderna, com piso em porcelanato 
ou madeira, equipados com cama Box, ar condicionado com contro-
le individual, frigobar completo, TV LCD, secador de cabelo, cofre.
APTO LUXO: Modernos e confortáveis, possui cama Box, ar condi-
cionado com controle individual, frigobar completo, TV LCD, secador 
de cabelo, cofre.

SOBRE O COLLECTION:
Apresenta um estilo contemporâneo, moderno e confortável com am-
pla área de lazer, piscina, saúnas, bares, restaurantes e estacionamento 
coberto entre outros confortos oferecidos destacados abaixo.
Suítes Master: unidades de categoria superior, com elevado padrão 
de conforto e requinte, possuem 45 m², camas box queen size, fri-
gobar completo, ar condicionado split, Tv Lcd, secador de cabelo e 
banheira de hidromassagem para duas pessoas.
Suítes Premium: unidades especiais, onde todos os detalhes foram 
cuidadosamente pensados para atender ao hóspede mais exigente. 
Com 65 m², 2 ambientes, onde luxo, requinte, conforto se combinam 
com selecionados móveis clássicos e modernos. Tv Lcd 42’’ banheira 
de hidromassagem, ideal para momentos especiais, aniversários e 
lua de mel entre outros momentos marcantes.
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